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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o metodách vyhledávání v chemických databázích. 
Soustředí se na rešeršní strategie používané v chemii, věnuje se odlišnostem 
chemických informací a tudíž i vyhledávacích postupů. Součástí je i návrh typologie 
chemických informací. Předkládá obecné postupy pro vyhledávání zejména 
faktografických informací, na základě identifikace látky a také informací o reakcích. 
Tyto postupy jsou pak testovány v praktické části na databázích Chemical Abstracts (a 
související databáze v prostředí SciFinder Scholar), Beilstein (resp. Gmelin, v prostředí 
Crossfire Commander) a PubChem.   
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Předmluva 

Předkládaná diplomová práce se zabývá oblastí vyhledávání informací 
v chemických databázích. Z celé široké oblasti se dotýká zejména faktografických 
informací (především identifikace látky a informací o reakcích). 

K výběru tohoto tématu mě vedla myšlenka spojit dva obory: informační studia a 
knihovnictví s chemií. Lákalo mě použít přístupy informačních specialistů na 
vyhledávání právě v chemických databázích, jejichž nejdůležitější zástupci Chemical 
Abstracts (v rámci klienta SciFinder Scholar) a Beilstein (rozhraní Crossfire 
Commander) jsou podle mého názoru na špičce toho, co můžou databáze koncovému 
uživateli nabídnout, ať po stránce časového i obsahového pokrytí nebo po stránce 
vyhledávacích možností. Motivací pro mě byl i fakt, že se tato práce stane pomocným 
studijním materiálem pro výuku chemické informatiky na Vysoké škole chemicko-
technologické a bude se zřejmě vyvíjet dál. Tímto tématem se chci navíc zabývat i 
v bakalářské práci ukončující mé studium na VŠCHT (obor Informatika a chemie). 

Účelem práce je pokusit se o jakousi standardizaci postupu při vyhledávání 
chemických informací (zejména faktografických) a tyto postupy poté testovat na 
praktických zadáních. Druhotným cílem je také porovnání vyhledávacích možností 
vybraných databází. 

Práce je rozdělena kromě úvodu a závěru do pěti kapitol.  
Rešeršní strategie v oborech chemie se nabízí přehled užívaných strategií pro 

oblast bibliografických a faktografických informací v chemii a snaží se zdůraznit 
některé odlišnosti od jiných oborů.  

V kapitole Typologie chemických informací je uvedeno rozdělení chemických 
informací, které je obvykle možné v databázích vyhledávat. Každý typ informace je 
stručně vysvětlen způsobem, o kterém se domnívám, že by mohl být k užitku zejména 
těm, kteří jsou v oblasti chemie laiky, ale jsou nuceni v těchto databázích pracovat. 
Proto jsou zde nastíněny i problémy a upozornění, které souvisejí s hledáním určitého 
typu informace.  

Kapitola Strategie vyhledávání jednotlivých typů chemických informací se 
soustředí na vyhledávání na základě identifikace látky a na vyhledávání reakcí. K obě 
těmto typům byl vytvořen diagram obecného postupu. První diagram se zabývá 
postupem pro vyhledání záznamu látky, od kterého je již zpravidla snadný přístup 
k dalším informacím zejména faktografického charakteru. Druhý diagram se soustředí 
spíše na situace, které mohou nastat v souvislosti s uživatelovou informační potřebou. 
Malá odchylka od zadání, tj. že nebylo diskutováno vyhledávání spektrálních informací, 
je způsobena tím, že považuji vyhledávání strukturních a reakčních informací za 
obsáhlejší i pro mnohé uživatele zajímavější téma a věnovala jsem mu tudíž maximální 
pozornost. 

Kapitola Srovnávací metody databází pojednává o motivaci výběru testovaných 
databázích, testovacích rešerší a velkou část věnuje představení vybraných databází.  

V poslední kapitole Testování vybraných chemických databázích se na 
testovacích rešerších zkoumá, zda jsou postupy navržené v diagramech vhodné pro 
použití ve vybraných databázích a zároveň se posuzují vyhledávací nástroje 
jednotlivých databází a snadnost s jakou lze dospět k výsledku. Databáze PubChem byla 
zařazena pro větší sofistikovanost svého vyhledávacího rozhraní, než má proklamovaná 
NIST Chemistry Webbook, ale vzhledem k tomu, že jedním ze zdrojů systému 
PubChem je i jmenovaná databáze, považuji tuto část zadání za splněnou. 
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Informační základnu pro sepsání této práce tvoří z větší části zahraniční literatura, 
kterou jsem čerpala i z dříve zpracované bibliografické rešerše na téma faktografické 
báze dat v chemii. Základním zdrojem pro oblast chemické informatiky, kam spadá i 
téma vyhledávání je časopis Journal of Chemical Information and Computer Sciences 
(nyní Journal of Chemical Information and Modeling [JCHIM]).Velkou část citovaných 
zdrojů tvoří i webové prezentace a jiné elektronické zdroje, což je dáno samotnou 
povahou zpracovávaného tématu. 

Na závěr bych ráda poděkovala především vedoucímu mé diplomové práce, Ing. 
Miloslavu Ničovi, Ph.D. za čas, který mi při konzultacích věnoval a motivaci, kterou 
mě zásobuje, dále jeho kolegům Ing. Bedřichu Košatovi, Ph.D. a Ing. Jiřímu Jirátovi, 
Ph.D. za pomoc při řešení nejen technických obtíží při práci s databázemi. Můj dík patří 
i Ing. Jaroslavu Horkému z firmy Medistyl za jeho velkorysé uvedení mé osoby do 
světa chemických informací. A v neposlední řadě děkuji i Mgr. Ondřeji Šerému za jeho 
kritické připomínky k mé práci a za jeho podporu ve studiu i v životě. 
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1. Úvod 

Chemie je obor, který má velmi dlouhou a úspěšnou tradici práce s informacemi. 
Jedním z prvních referátových časopisů vůbec byl právě časopis zaměřený na chemii a 
ze systematické práce nadšených chemiků 19. století čerpají uživatelé databází jako je 
Gmelin či Beilstein dodnes.  

Struktura informačních služeb je v chemii založena na dlouholetém vývoji a tvoří 
dodnes velmi dobře fungující systém a to je fakt, který  ostatní vědecké i odborné 
disciplíny mohou chemikům jen závidět. Lze mluvit o štěstí, že generace našich 
předchůdců včas rozpoznala obtíže spojené s kumulováním nových poznatků1 a zavedla 
určité formy jejich zpracování [Vymětal, 2001]. 

Tato práce se soustředí na výsek informačních služeb, který se týká vyhledávání 
v chemických databázích, čili tom typu zdroje, který již po několik desetiletí vládne 
informačnímu prostředí v chemii. 

 Oblast vyhledávání chemických informací je součástí oboru chemické informatiky 
(„chemoinformatics“ nebo „chemiinformatics“). Zajímavý je fakt, že na rozdíl od 
teoretiků informační vědy, kteří se od pojmu informatika distancují [Vlasák, 1999], 
neboť mají za to, že tento pojem si pro sebe přivlastnila počítačová věda, chemikové se 
pojmu informatika drží, ačkoliv podle definice je to disciplína zabývající se také 
především informacemi. Definice z jednoho ze sjezdů Americké chemické společnosti 
zní: Chemická informatika je obecný název pro disciplínu, 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 
v překladu J. Šilhánka, 2002].  

Nicméně např. Peter Willet [Willet, 2005], odborník vzdělaný jak v chemii, tak 
v knihovnictví a informační vědě, řadí do chemické informatiky i svoji oblast zájmu, tj. 
vyhledávání podobnosti reakcí a molekul, reprezentace 2D a 3D struktur atd. a sám 
přiznává, že se v průběhu své kariéry soustředil hlavně na příslušné algoritmy, datové 
struktury a výpočetní efektivitu.  

Chemická informatika tedy mnohem více využívá pro své potřeby počítačové 
technologie a pak je tedy termín informatika zřejmě na místě. Oba aspekty této 
disciplíny již patrně není možno oddělit, protože se vyvíjely zároveň. Dnes už je 
standardem přistupovat do chemických databází pomocí strukturního vzorce, což by 
nebylo možné bez efektivní reprezentace této struktury v počítačové podobě. Nejlépe 
vystihuje proměnu obsahu chemické informatiky vývoj v pojmenování jejího hlavního 
literárního zdroje, časopisu, který od roku 1961 vycházel pod názvem Journal of 
Chemical Documentation, od roku 1975 pod názvem Journal of Chemical Information 
and Computer Sciences a od loňského roku vychází jako Journal of Chemical 
Information and Modeling. 

Ale vraťme se k samotnému tématu. Vyhledávání chemických informací ve 
vědeckých databázích je poměrně diskutovaná oblast, i když ne právě z hlediska, 
kterému se věnuje tato práce.  

Již od  druhé poloviny minulého století  se  témata vyhledávání  pravidelně  objevují 
 
 

1 Extrémním případem publikační exploze v chemii je sovětský krystalografista T. Stručkov, který 
publikoval celkem 948 prací (1981-1990), tedy jednu práci v průměru za 3,9 dne a biochemik I. Asimov, 
který je autorem více než 400 knih [Vymětal, 2001] 
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v odborném tisku [např. Lynch, 1968], nicméně ve velké převaze v souvislosti 
s počítačovými vyhledávacími algoritmy, zachycení chemické struktury v počítačem 
čitelné podobě atd. Diskutovaným tématem je, jak bylo výše zmíněno, i tzv. 
vyhledávání podobnosti (v angličtině „similarity searching“), to slouží např. k plánování 
a předpovídání reakcí, tvorbě syntéz atd. na základě vyhodnocení podobnosti 
chemických struktur [Gesteiger, 1992].  

Méně pozornosti už je věnováno oblasti vyhledávání bibliografických a 
faktografických informací ze strany uživatele, rešeršním strategiím specifickým pro 
chemii atd.. Maximálně na úrovni jednotlivých databází a jejich vyhledávacích funkcí 
[např. Ridley, 2000], ovšem ne v obecné rovině, což je cílem této práce.  
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2. Rešeršní strategie v oborech chemie 

2.1 Vymezení pojmu rešeršní strategie 

Termín rešeršní strategie lze pojmout v různé šířce. Někteří autoři jej chápou jako 
soubor činností začínající již definováním informační potřeby, mnoho autorů naopak 
zužuje tento pojem pouze na samotnou práci v databázích. V chemii je druhý přístup 
spojován zejména s vyhledáváním v bibliografických databázích [Barth, 2003].  

Pokud jde o šířeji pojatý přístup, podle Roberta E. Maizella [Maizell, 1998] je 
možno vymezit několik základních bodů rešeršní strategie vedené v oboru chemie. Je 
třeba: 

• ujasnit si informační potřebu, co přesně chci zjistit, proč a případně, jak s touto 
informací naložím 

• zjistit, které informace mám již k dispozici 

• zodpovědět si otázku, kolik času mám na nalezení informace, kolik energie jsem 
ochoten tomu věnovat 

• využít neformálních komunikačních kanálů a získat tak potřebné informace 
rychle a jednoduše 

• rozhodnout, zda stačí pokrýt retrospektivně pouze několik let, zda je nutné 
sledovat problém v mezinárodním měřítku nebo je možné hledání omezit na některý 
stát, organizaci, případně jazyk či jestli je možné provést vyhledávání pouze 
v určitém druhu dokumentů (např. v patentové literatuře) 

• uvědomit si, který konkrétní aspekt zvoleného problému mě zajímá a které 
zdroje se jeví jako nejvhodnější; důležité je, uvědomit si, zda je můj problém vysoce 
specializovaný nebo spíše obecnějšího rázu a podle toho volit zdroje 

• zjistit, jestli jsou zvolené zdroje přístupné a jestli jsem schopný v nich 
vyhledávat. 

• zkusit prohledat některé z následujících zdrojů, pokud potřebuji jen stručnou 
informaci, před tím, než zahájím detailní rešerši 

o encyklopedie (např. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical 
Technology, Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry…) 

o příručky (CRC Handbook of Chemistry and Physics, Lange’s Handbook 
of Chemistry, Merck Index…) 

o Beilstein, Gmelin  (podle mého názoru nelze tyto zdroje řadit mezi ty, 
které poskytnou stručnou informaci) 

o přehledové zdroje (typu „review“) – např. Chemical Reviews 

o Chemical Abstracts z posledních let 

o monografie a odborné statě na dané téma 

• rozhodnout se, zda začnu prohledávat zdroje od nejnovějšího, postupně ke 
starším, pokud je to nutné, což je obvyklý postup 
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• promyslet dopředu šíři hesel, které nejvíce popisují moji oblast zájmu  

• uvážit všechny potíže spojené s vyhledáváním pomocí jiných přístupů kromě 
předmětového (autor, korporace, sumární vzorec) 

• zvážit, zda potřebuji pomoc informačního specialisty 

• zajistit, aby všechny výsledky vyhledávání byly zaznamenány, setříděny a 
uchovány 

• být ostražitý i k informacím, které najdu náhodou a být připraven je využít, i 
když se nebudou zcela týkat tématu, na kterém zrovna pracuji 

• umět rozpoznat, kdy mám všechny informace, které potřebuji, případně, kdy se 
návratnost neduplicitních informací zmenšuje, to znamená,  kdy je vhodné s rešerší 
skončit. 

Marcia J. Bates [Bates, 1979] navíc rozlišuje kromě rešeršní strategie i tzv. rešeršní 

taktiku. Podle autorky je rešeršní strategie v praktickém užití plán pro celou rešerši, 
v obecnějším smyslu studium teorie, principů a praxe vytváření i používání 
vyhledávacích taktik. Rešeršní taktika je pak jednotlivý krok, kterým se v rámci 
rešerše postupuje. Bates předkládá čtyři základní skupiny taktik (viz. dále) využitelné 
pro on-line i klasické vyhledávání, pro všechny typy otázek z různých oborů (ačkoliv 
byl článek napsán v roce 1979, v mnoha bodech zůstává tato teorie platná i dnes). 

V širším pojetí můžeme nalézt i pojem vyhledávací metodologie, která má podle 
autorky Rosarii Buttimer [Buttimer, 2005] následující části: 

1. srozumitelná formulace otázky 

2. identifikace základních konceptů 

3. vytvoření efektivní rešeršní strategie 

4. výběr vhodného zdroje (zdrojů) 

5. implementace a revize rešeršní strategie  

Jako synonymum k vyhledávací taktice používá Stephen P. Harter [Harter, 1986] 
termín heuristika. Patrně vychází z chápání heuristiky jako způsobu hledání nových 
poznatků, který se snaží najít klíč k poznání v pozorovaných jevech samotných, ne 
v hypotézách. Začíná hrubým odhadem a postupně se zpřesňuje [Wiki]. I to odpovídá 
povaze rešeršních taktik, jež málokdy bývají hned na první pokus dokonalé, přesně 
vyhovující uživatelově potřebě.  

Rešeršní strategie, i když v tomto případě by se hodilo termín „search strategy“ 
přeložit spíše jako „vyhledávací strategie“, lze v literatuře velmi často najít také 
v poměrně odlišném kontextu [např. Rijsbergen, 1979; Baeza-Yates, 1999]. Zatímco 
výše uvedené charakteristiky se týkaly tvorby strategií směrem od uživatele k databázi, 
druhé pojetí je zaměřeno na strategie, kterými se požadavek zpracovává na straně 
počítače. Jde např. o to, jaké algoritmy budou použity při hodnocení vhodnosti 
indexovaného dokumentu pro daný dotaz. 

Jiný autor zabývající se chemickými informacemi, Damon Ridley [Ridley, 2002] 
vidí analogii v procesu vyhledávání informací a laboratorním experimentem: 

 
EXPERIMENT 

1. znalost tématu 

2. potřeba nových znalostí 
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3. návrh na výzkum či experiment 

4. provedení experimentu 

5. zaznamenání a interpretace výsledků 

6. revize a vylepšení experimentu 

7. provedení revidovaného experimentu 

8. výsledný výstup experimentu 

 
VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ 

1. znalost pokrytí a obsahu databází, alternativních zdrojů  a možností vyhledávání 

2. potřeba informací na dané téma 

3. formulace výchozího dotazu 

4. provedení vyhledávání 

5. pozorné zkoumání výsledků 

6. revize dotazu na základě prozkoumaných výsledků 

7. objevení nových vyhledávacích možností 

8. konečná sada odpovědí 

2.2 Vyhledávací prostředí 

Pro přístup k chemickým databázím existuje široké spektrum rozhraní, 
prostřednictvím kterých lze vyhledávat. Širším vrstvám uživatelů je ovšem zpřístupnil 
až technologický vývoj a zejména rozvoj grafického prostředí (GUI). Přínos je 
nesporný, zejména pro neprofesionálního rešeršéra. Např. Shneiderman [Shneiderman, 
1998] uvádí tyto výhody: 

• kontrola nad systémem 

• snadnost s jakou se uživatel systém naučí ovládat 

• zábava 

• povzbuzení k objevování všech vlastností systému  

Je ovšem nutné, aby grafická prostředí byla řešena v souladu se zásadami interakce 
člověk - počítač (dnes už samostatnou vědou nazývající se „human – computer 
interaction“ – HCI). Tedy správně vyřešit otázku užití barev, rozmístění jednotlivých 
ovládacích prvků atd. To vše přispívá i k tomu, jak rychle se uživatel naučí systém 
ovládat a efektivně vést své vyhledávání. 

Podle způsobu přístupu k databázím můžeme prostředí dělit na: 

• tenký klient  - není potřeba instalovat žádný speciální program 

o aplikace v rámci webového prohlížeče –např. PubChem [1], NIST 
Chemistry Webbook [2] 

• tlustý klient – vyžaduje instalaci zvláštního softwaru 
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o komunikační software – např. STN Express, který umožňuje nejen 
zadávat dotazy, ale svoji strategii si nejdříve připravit, to znamená např. 
strukturu hledané sloučeniny nakreslit v offline režimu a následně vložit 
do dotazu, čímž se výrazně šetří finanční prostředky; poté  lze výsledky 
dále zpracovat, analyzovat atd. [STN Express] 

o klientský software s lokálním přístupem – např. Ultranet pro 
jednoduchou práci s virtuálními CD ROM, Crossfire Commander pro 
databáze Beilstein a Gmelin  

 
Podle způsobů zadávání dotazů lze databázová rozhraní rozdělit na: 

• systémy využívající dotazovací jazyky – typické pro databázová centra, 
jmenujme např. jazyk Messenger pro vyhledávání v databázích centra STN 
International, je nutné jej dokonale zvládnout, uživatel není nijak veden, celou 
rešerši řídí sám zadávanými příkazy typu s (oxaliplatin# (w) cancer)  and 2005/py 

and english/la (najdi požadované termíny kdekoliv v záznamu, přičemž primární 
dokument má být vydán v roce 2005 v anglickém jazyce); d all 2-3 (zobraz celý 
obsah vyhledaného záznamu č. 2 a 3) 

• systémy využívající vyhledávací pole, někdy sdružené do formulářů, pokud 
záznamy v databázi obsahují rozvinutější strukturu selekčních údajů. Typické spíše 
pro databáze instalované lokálně a databáze veřejně přístupné. Jsou uživatelsky 
přívětivější, předpokládají různou míru znalostí o struktuře záznamů, použitých 
heslech věcného popisu atd.  

o Např. SciFinder nabízí komfort v podobě zadání dotazu v přirozeném 
jazyce. Následující operace, jak je popsal Williams [Williams, 1995], 
jsou provedeny ještě před samotným vyhledáním:  

� odstranění gramatických jevů 

� rozdělení dotazu na jednotlivé pojmy odstraněním předložek 
a stop slov 

� kontrola vnitřního slovníku, zda neexistují synonyma, jiné 
pravopisné formy či zkratky 

� kontrola databáze CAS Registry, jestli neobsahuje zadaný 
název sloučeniny a pokud ano, přidání jejího registračního 
čísla do dotazu 

� osekání zbylých termínů (tj. nahrazení některých písmen 
rozšiřujícími znaky, aby bylo dosaženo vyhledání různých 
tvarů téhož slova) 

Je to značný posun, uvážíme-li, že se běžně očekává, že všechny tyto operace 
provede uživatel sám, tak aby dosáhl kýženého výsledku. 

Směr, kterým se moderní systémy vydávají, je vyhledávání ve více bázích najednou 
(v prostředí služeb databázových center pro profesionály je to již dlouho známý 
„multifile searching“). Je aplikován např. v klientu Crossfire Commander (Elsevier 
MDL) pro společně prohledávání databází Beilstein a Gmelin (pokud je hledání 
omezeno na společná selekční pole) nebo v programu SciFinder Scholar (Americká 
chemická společnost), kde je možno si vybrat z celkem 6 bází dat (CAPLUS, CAS 
Registry, CASREACT, CHEMCATS, Medline atd.)   



 10 

A pokud nelze vyhledávat najednou, tak alespoň postupně, v rámci jediného 
rozhraní. Takový systém představila v roce 2002 společnost Elsevier MDL pod názvem 
Discovery Gate, kde velmi uživatelsky přívětivou formou umožňuje prohledávat 18 
bází dat zaměřených na chemii, zejména na data o reakcích. Vzhledem k tomu, že se 
některé databáze (např. Beilstein a Gmelin  v rámci Crossfire Commander a Discovery 
Gate) v nabídce různých vyhledávacích rozhraních opakují, je třeba sledovat, kde se 
zrovna nacházíme, abychom si byli jisti úplností rešerše, nebo si správně zdůvodnili 
případný nulový počet výsledků, pokud hledáme v nevhodném zdroji. 

2.3 Chemické informace 

Podle Fugmanna [Fugmann, 1985] jsou chemické informace vyhledávány častěji a 
intenzivněji než informace z jiných oborů. Chemik, zejména v průmyslu, mění poměrně 
často předmět svého zájmu a potřebuje se rychle seznámit s oblastí nového úkolu. 
Poukazuje také na to, že i když je chemie rychle se rozvíjející obor, mnoho chemických 
informací zůstává platných i po velmi dlouhé době. Za dostatečně přesně popsané a 
reprodukovatelné považuje experimenty již z osmdesátých let 19. stol. Navíc, pokud se 
má opravdu potvrdit platnost určité teorie, je nutné provést velké množství experimentů, 
které nejsou obvykle v silách jedné pracovní skupiny. Je tedy nutno, aby další vědci 
navazovali na práce předcházející a vývoj tak mohl jít dopředu. 

2.4 Specifika rešeršních strategií v oblasti chemie 

V chemii, patrně více než v jakémkoliv jiném oboru, jsou na vysoké úrovni 
možnosti vyhledávání faktografických informací. Je to dáno stále narůstajícím počtem 
nově syntetizovaných látek a potřebou se v nich orientovat, proto již na konci 19. stol. 
vznikala rozsáhlá díla, která se soustředila na výčet známých látek a jejich vlastností. 
Můžeme tedy říci, že mezi specifika vyhledávání chemických informací patří právě 
orientace na faktografické informace. 

Další zvláštností chemických informací je potřeba vyhledávat látky a sloučeniny 
(chem. látka je obecné označení, dále je dělíme na směsi, které lze jen obtížně 
jednoznačně vyjádřit např. vzorcem a tzv. chemická individua, čili sloučeniny nebo 
prvky), které tvoří naprostou většinu objektů zpracovávaných do databází a jsou 
jednoznačně určeny pouze svým chemickým názvem, identifikátorem nebo strukturním 
vzorcem.   

Co se týče chemického názvosloví, o standardizaci se snaží IUPAC (International 
Union of Pure and Applied Chemistry), nicméně stále je  v mnoha případech  možné 
pojmenovat sloučeninu několika různými způsoby, aniž by byly porušeny zásady 
nomenklatury. O nesprávných, ale pevně vžitých a dosud používaných názvech ani 
nemluvě. Vedle nejednotnosti je dalším problémem chemických názvů jako selekčních 
údajů jejich délka. Nezřídka jsou vyhledávány sloučeniny, jejichž název, proto aby 
např. přesně vystihl počet, polohu a orientaci substituentů, obsahuje desítky a desítky 
znaků, které se zdlouhavě opisují a snadno se vyskytne chyba.  

Pro jednoznačné určení látek slouží identifikátory. Ty jsou dvojího druhu, buď 
takové, které v sobě kódují informace o látce (např. kód InChi pro benzen je 
1/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H ), anebo jde pouze o pořadová čísla (např. CAS RN pro 
benzen je 71-43-2). V prvním případě opět nastává problém složitého a dlouhého 
zápisu, pokud tedy je uživatel vůbec obeznámen s algoritmem tvorby identifikátoru. 
V druhém případě je sice zápis obvykle rychlý a bezproblémový, nicméně málokdo si 
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tato čísla pamatuje z hlavy, takže uživatel je postaven před problém nejdřív identifikátor 
požadované látky vyhledat. Nejschůdnějším řešením je proto pro mnohá vyhledávání 
zadaní strukturního vzorce. 

Pro tento typ vyhledávání jsou uživatelům k dispozici obvykle přímo v databázovém 
rozhraní tzv. strukturní editory. V nich  se pomocí jednoduché palety nástrojů nakreslí 
požadovaná struktura a vloží se do dotazu, obvykle v kombinaci s dalšími hledanými 
údaji, zadanými tentokrát v textové podobě. Mocným nástrojem se strukturní 
vyhledávání stává v případě, že si uživatel není úplně jist, jak přesně má požadovaná 
sloučenina vypadat, případně mu na přesné struktuře nezáleží.  

Příklad z praxe uvádí Judith Currano [Currano, 1999]. Vědecký tým chce 
syntetizovat látku A, která ovšem ještě nikde v literatuře nebyla popsána. Vědí, že už 
kdosi připravil podobnou látku B a informace o ní by jim byly k užitku, dají tedy 
vyhledat strukturu C, aby nalezli nejen látku B, ale i ostatní ji podobné. Použijí nástroj, 
který je analogií funkce rozšíření (tzv. wildcards) v dotazovacím jazyku pro textové 
vyhledávání (značený různě, nejčastěji hvězdičkou) a specifikují místa, kde může být 
navázán jakýkoliv substituent (pomocí písmene R s vazbou na dusík a kyslík).    

 

Obr. č. 1 Vzorce požadovaných struktur (převzato z: [Currano, 1999]) 

Strategie hledání určité sloučeniny by se tedy dala zobecnit následujícím způsobem: 
pokud hledáme informace o sloučenině známé struktury, jejíž název je dlouhý nebo 
používaný v různých formách, využijeme strukturní hledání. Pokud je název sloučeniny 
jednoznačný, únosné délky, bude rychlejší zadat jej do pole Název. Jestliže chceme 
vyhledat jakkoliv strukturně příbuzné látky, je jedinou možností strukturní vyhledávání. 
A konečně, pokud zvolený zdroj nabízí jako selekční pole např. registrační číslo CAS, 
stojí za to si jej vyhledat. Pokud tak uživatel učiní např. v prostředí volného internetu 
(dají se takto ušetřit peníze za vstup do databáze CAS Registry), je vhodné si tuto 
informaci ověřit na více místech. Samozřejmě nejspolehlivější je databáze CAS 
Registry, která eviduje všechny sloučeniny, jimž bylo registrační číslo přiděleno. 
Výhodou je využití čísla při vyhledávání ve více zdrojích, protože v současné době 
nabízí CAS číslo jako selekční pole drtivá většina všech chemických informačních 
zdrojů (tzn. nejen komerčních databází), pokud jejich využití nebrání licenční politika 
CAS.  

2.5 Užívané vyhledávácí strategie 

2.5.1 Strategie pro vyhledávání faktografických informací 

Identifikace požadované látky (obvykle možná všemi výše naznačenými způsoby) je 
vstupem do databází jak faktografických tak bibliografických (často vzájemně 
propojených odkazy, např. CA PLUS a CAS Registry) 
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Pokud jde o vyhledávání faktografických informací, jednodušším případem je 
hledání vlastností určité látky. Jedinou starostí je potom správně látku v databázi 
identifikovat pomocí výše zmíněných metod, protože všechny dostupné informace o 
vyhledané látce se obvykle lehce lokalizují pomocí odkazů vedoucích přímo z hlavní 
stránky vybrané látky.  

Větší nároky na orientaci ve vyhledávacím prostředí klade opačný případ. Pokud 
chceme vyhledat látku/látky, které vykazují určité hodnoty jednotlivých veličin, 
vlastnosti ve vztahu k životnímu prostředí, biologických účinků atd. Obvykle se 
využívají kombinace jednotlivých polí podle nabídky konkrétní databáze. Je třeba 
vědět, co přesně můžeme od toho kterého selekčního pole očekávat a v jaké formě se 
požadovaná data zadávají.  

Hlavní rozdíl mezi expertním a méně profesionálním vyhledávacím prostředím je 
v tom, že v prvním případě se očekává, že uživatel zkratky polí zná, zatímco v druhém 
případě je uživatel veden. I když pro zkušenější uživatele bývá v nabídce i pokročilejší 
forma hledání, kde je možné rovněž svoji strategii zapsat „ručně“ bez použití formulářů. 
Důležité je u této formy vyhledávání, využívat nabízených rejstříků, tedy alespoň u polí, 
kam se data zadávají slovně a není tak zcela jednoznačné, jaká forma termínu byla při 
indexaci zvolena.   

Dalším specifikem vyhledávání chemických informací, je nutnost hledat chemické 
reakce. Ukládání chemických reakcí v databázích má kratší historii než ukládání 
samotných struktur. Je to dáno větší náročností na následné vyhledání, protože k hledání 
např. textových informací stačí identifikovat určitý řetězec nebo podřetězec. Při 
vyhledávání sloučenin podle strukturního vzorce je postup podobný, ale k efektivnímu 
vyhledání podobných reakcí nestačí jen srovnat struktury reaktantů a produktů. Chemici 
za podobné reakce považují i ty, kterých se účastní často velmi rozdílné substráty 
[Behnke, 1990].  

Databáze se liší hloubkou indexace reakcí z primární literatury a tudíž dostupností 
selekčních polí týkajících se reakcí. Barth [Barth, 1990] klade následující požadavky na 
vyhledávání reakčních informací (výběr): 

• vyhledání účastníků reakce 

• klasifikace látky jako výchozího materiálu, rozpouštědla, katalyzátoru, 
vedlejšího produktu nebo meziproduktu 

• vyhledání reakčních podmínek a výtežku 

• vyhledání přípravy nebo chemického chování tříd sloučenin 

• vyhledání jednofázových nebo vícefázových reakcí 

• vyhledání úspěšných nebo neúspěšných 

• hledání podle reakčních center 

• ochrana (maskování) funkční skupiny v reakci 

• vyhledání podobných struktur nebo reakcí 

Barth ve své práci, která srovnává mimo jiné reakční databáze Beilstein a 
CASREACT, nepovažuje jejich reakční vyhledávání za dostatečné. Nutno podotknout, 
že se za posledních 16 let vývoj rozhodně nezastavil, a tak většina Barthových 
požadavků byla naplněna.   
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2.5.2 Strategie pro vyhledávání bibliografických informací 

Co se týče strategií používaných pro hledání bibliografických informací, nebude 
velký rozdíl mezi těmi, které se využívají v jiných oborech. Mnoho autorů cituje 
Stephena P. Hartera [Harter, 1986], který popsal různé vyhledávací strategie. 
Nejznámější jsou následující:   

• strategie rostoucí perly (citation pearl growing) 

• metoda nejkonkrétnějšího termínu (most specific concept first) 

• stručné hledání (briefsearch) 

• technika stavebních kamenů (building blocks). 

Strategie rostoucí perly spočívá ve vyhledání stěžejního dokumentu a jeho 
analýze. Z ní by měly vzejít další klíčová slova, kterými rešeršér upravuje svůj dotaz 
tak, aby dosáhl ideálního výsledku. Tato metoda je poměrně časově náročná, ale vhodná 
pro rešeršéry, kteří se zatím příliš neorientují v terminologii používané autory z daného 
oboru.  

Metoda nejkonkrétnějšího termínu je založena, jak název napovídá, na 
specifickém termínu, který vykazuje nejmenší počet nalezených záznamů. Až 
v následujících krocích je dotaz rozšiřován, případně zužován podle potřeby. Pokud se 
termín zvolí vhodně, jsou následné kroky rychlé a efektivní. Je ovšem třeba dobře znát 
vybranou oblast hledání. 

Strategie stručného hledání spočívá v prostém zadání termínů představující 
jednotlivé koncepty dotazu, obvykle spojené booleovskými operátory. Teprve 
přidáváním synonym se změní na strategii stavebních kamenů.  

Technika stavebních kamenů je postavena na identifikaci konceptů (podle Hartera 
tzv. fazet) v rámci dotazu a jejich vyhledání  nejprve zvlášť pomocí operátoru OR. Poté 
se všechny koncepty spojí dohromady pomocí operátoru AND nebo AND NOT a počet 
výsledků se tak omezí na přijatelné množství. Někteří autoři [Walker, 1999] tuto 
techniku přirovnávají k dětské stavebnici. Postupně přidávám stavební bloky – termíny, 
které představují jednotlivé koncepty dotazu. Zároveň se dají dobře revidovat a 
v případě potřeby nahradit. Podle Walkerové a Janese je toto nejužívanější rešeršní 
technika.  

Vlastní třídění rešeršních taktik nabízí výše zmíněná Marcia J. Bates [Bates, 1979]. : 

1. Monitorovací taktiky – jak udržet vyhledávání na správné a efektivní cestě 

a) KONTROLOVAT (check) – zda v současné chvíli vyhledávané téma ještě 
stále souvisí s původním dotazem 

b) ŠABLONA (pattern) – častá zkušenost s určitým typem dotazu vede 
k vytvoření jakéhosi zvyku, je třeba dávat pozor na tyto stereotypy a 
kontrolovat, zda odpovídají potřebám 

c) OPRAVIT (correct) – taktika spíše pro delegovaná vyhledávání, jde o to, 
aby byl uživatelův dotaz pečlivě zaznamenán, a to i gramaticky, zvláště u 
složitých odborných termínů si rešeršér může vyhledávané téma nevědomky 
„přizpůsobit“. 

d) ZAZNAMENAT (record) – zaznamenání postupu je nutné pro orientaci 
v celé rešerši, aby nebyla opominuta např. jedna větev tématu, po které se 
rešeršér chtěl vydat, ale cestou se ztratil. V dnešní době jsou nápomocny 
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funkce Historie atp., které automaticky zaznamenávají jednotlivé kroky 
rešerše.    

2.  Taktiky orientace v systému (file structure tactics)  – způsoby jak najít cestu 
mezi rozličnými organizovanými soubory dokumentů – informací (rozuměno 
pod pojmem „file“) 

a) BIBBLE – název této taktiky pochází od zkratky slova bibliografie – bibl. 
Autorka tím míní nutnost ověřit před započetím vlastní práce, zda nějaká 
podobná bibliografie již nebyla vytvořena někým jiným 

b) VYBRAT (select) – ověřená taktika rozložení složitého problému na 
podproblémy, které jsou pak řešeny každý zvlášť, přičemž na konci je z nich 
syntetizováno řešení komplexního problému 

e) OŘEZAT (cut) – taktika dotazu, kterým se „odřízne“ co největší část 
potenciálních odpovědí (např. hledáme-li dokument se dvěma autory, jako 
vstupní dotaz vybereme méně obvyklé jméno atd.)   

f) ROZŠÍŘIT ZÁBĚR (stretch) – jde o použití zdroje k jiným účelům, než ke 
kterým se obvykle využívá (např. vyhledání adresy z patentové databáze). 

g) LEŠENÍ (scaffold) – taktika, kdy je vyhledáváno téma vzhledem 
k požadavku nezajímavé, ale bez kterého by se původní požadavek nevyřešil 
(např. po neúspěšném hledání informací o nějakém málo známém 
chemikovi, přistoupí rešeršér k vyhledávání v biografiích jeho současníků – 
známějších vědců a bude doufat, že se někde objeví zmínka i o jeho 
předmětu zájmu). Název taktiky pochází od využití lešení při stavbách – 
samo o sobě je zbytečné, ale bez něj se dům nepostaví. 

3. Taktika vyhledávací formulace (search formulation tactics) – jak vytvořit, 
případně upravit vhodnou formulaci dotazu 

a) SPECIFIKOVAT (specify) – taktika vyhledávání tak konkrétních termínů, 
jak to potřebná informace vyžaduje. Podle autorky téměř všechny 
klasifikační systémy vyžadují, aby konkrétnost přiřazovaných termínů 
odpovídala konkrétnosti obsahu. 

b) VYČERPAT TÉMA (exhaust) – zařadit do dotazu co největší počet 
jednotlivých elementů  (konceptů) z požadavku (např. požadavek „likvidace 
nervově paralytických plynů s obsahem síry pomocí mokré oxidace obsahuje 
čtyři elementy). 

h) REDUKOVAT (reduce) – opak předchozí taktiky, zařadit co nejméně 
elementů z požadavku. Obě tyto taktiky úzce souvisí s pojmy přesnost a 
úplnost. Zatímco snahou o vyčerpání tématu se zvyšuje přesnost, redukcí se 
zvýší úplnost. V prvním případě tedy rešeršér patrně dosáhne toho, že 
nalezne několik vysoce relevantních dokumentů, nicméně rozhodně nemůže 
říct, že mezi nenalezenými dokumenty již není žádný relevantní. Naproti 
tomu v druhém případě sice bude moci s větší jistotou prohlásit, že má 
většinu důležitých dokumentů, ale najít ten opravdu relevantní mu dá velkou 
práci vzhledem k velkému množství výsledků. Obě tyto taktiky jsou 
použitelné, záleží ovšem na povaze dotazu  

i) Dalšími taktikami z této sekce je přidávání nebo naopak ubírání synonym 
(tzn. použití OR) a užití AND NOT, u kterého autorka varuje před možnou 
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ztrátou relevantních informací v dokumentech, které navíc obsahují 
nežádoucí termín. 

4. Taktika termínů (term tactics)– jak vybrat, případně zrevidovat zadávané 
termíny v rámci formulace dotazu 

Zahrnuje taktiky výběru termínů z tezauru, použití slova opačného významu, 
obměny předpon, přípon, koncovek a pravopisu (dnes lehce ošetřitelné pomocí tzv. 
„wild cards“ A dále např. taktiku STOPA (trace), která odpovídá výše zmíněné strategii 
rostoucí perly. 
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3. Typologie chemických informací 

3.1 Úvod 

Tradiční a knihovníkům zažité dělení na informace bibliografické a faktografické se 
v literatuře zaměřené na chemické informace běžně nevyskytuje. Mluví o něm např. 
Stephen R. Heller [Heller, 1986a]  v článku Online Chemical Information v souvislosti 
se zpracování informací v online databázích a např. A. Nebel a kolektiv autorů [Nebel, 
1992] v článku o vývoji ve zpracování informací a systému Gmelin používá rozdělení 
na bibliografické (bibliographic) a faktografické (factual) informace.  

3.2 Typologie informací 

Následující rozdělení je inspirováno strukturou selekčních polí databáze Beilstein. 

3.2.1 Bibliografické  

Informace o primárním dokumentu, konkrétní fakt zjistíme až ze studia primárního 
dokumentu, povaha bibliografických informací se výrazně neliší od jiných oborů  

Autor 

Název  
Podobně jako v jiných přírodovědných a technických oborech, název poměrně 

přesně vystihuje obsah dokumentu 

Vydavatelské údaje 

Název zdroje  
V základních zdrojích chemických informací se názvy časopisů vyskytují ve 

zkratkovité podobě (vychází to z dlouholeté praxe referátových časopisů, kterou 
převzaly i databáze) 

Rok vydání 

ISBN, ISSN 

CODEN 
Alfanumerický šestimístný kód, který přiděluje Chemical Abstract Service 

seriálovým i neseriálovým publikacím. Tento systém vznikl v roce 1963 v American 
Society for Testing and Materials pro označování vědecké a technické literatury, v roce 
1975 převzala zodpovědnost instituce CAS [CODEN]. 

3.2.2 Faktografické  

Informace, které sdělují konkrétní fakt, není třeba dále hledat v literatuře. Jsou 
typické vysokou náročností na intelektuální zpracování – pracovník je musí 
v primárním zdroji vyhledat a správně interpretovat v kontextu, to znamená, že i 
náklady jsou mnohem vyšší, než při zpracování pouze bibliografických informací. 
Chemie je obor, který má tento typ informací zpracován nejlépe a většina databází se 
soustředí právě na něj. I když bibliografické informace jdou obvykle ruku v ruce. 
Producenti a zprostředkovatelé pak přizpůsobují i nástroje vyhledávání, protože 
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způsoby využívané v čistě bibliografických databázích jsou nevyhovující a zejména pro 
v tomto směru nepřipravené uživatele neschůdné. 

Identifikátory 

Příklady identifikátorů a některých typů vzorců lze nalézt v příloze č. 1. 

Chemical Abstracts Registration Number (CAS RN) 
Používání registračních čísel Chemical Abstracts bylo původně zavedeno pro účely 

indexace sloučenin, které se vyskytovaly ve zpracovávané literatuře. Tuto funkci 
samozřejmě plní dodnes, ale navíc se registrační čísla stala mezinárodně uznávaným 
způsobem identifikace sloučenin (a nejen jich). Nalezneme je proto v mnoha 
obchodních katalozích, v právních normách atd. 

Kromě klasických sloučenin, tedy chemicky čistých látek, které obsahují jeden druh 
molekul a v nich více různých atomů se registrační čísla přidělují i následujícím typům 
látek: 

• Radikály – částice vznikající homolytickým štěpením kovalentní vazby, každá 
si ponechá jeden elektron, jsou nestálé a velmi reaktivní [Svoboda, 2005] (Např. 
52145-98-9 –fenyldiazenylový radikál (Ph-N=N), 26397-35-3 – n-Pentoxy radikál 
(Me-(CH2)4-O)     

• Stereoizomery – sloučeniny, které se liší uspořádáním atomů a vazeb 
v prostoru. V rámci strukturních vzorců se odlišují jiným typem čáry znázorňující 
vazbu, v chemických názvech se odlišují pomocí předpon R/S,-/+ (starší označení 
D/L), Z/E (nebo starší označení cis/trans), α/β, endo/exo, syn/anti. (Např. 590-18-1: 
cis-but-2-en a 624-64-6: trans-but-2-en nebo enantiomery 4221-99-2: (S)-butan-2-ol 
a 14898-79-4: (R)-butan-2-ol) 

• Slitiny – včetně slitin obsahujících nekovy a plynné složky. Procentuální složení 
se vyjadřuje číslem za značkou prvku. Prvky s největším obsahem jsou první, pokud 
je některá složka zastoupena méně než 0,1%, nezmiňuje se. (Např. 828259-00-3 – 

slitina železa – Fe 98, Mn 1.5, Si 0.5, C 0.1) 

• Elementární částice – včetně jejich atomových a molekulárních stavů, patří 
sem bosony, fermiony, hadrony, mezony, kvarky atd. (Např. 12586-01-5 - Meson, K 
(8CI,9CI) ) 

• Enzymy – (Např. 9035-82-9 – dehydrogenasa) 

• Izotopy – látky, které mají stejný počet protonů, ale jiný počet neutronů (Např. 
7782-39-0 - deuterium)  

• Ionty – (Např. 17341-25-2 – sodný kationt) 

• Směsi – jsou zařazovány, pokud jde o směs dvou a více chemických individuí, 
připravenou pro konkrétní použití. (Např. 9006-50-2 – vaječný bílek, 132259-10-0 – 
vzduch)  

• Polymery – látky sestávající z molekul jednoho nebo více druhů atomů nebo 
skupin spojených navzájem v tak velkém počtu, že se řada fyzikálních a chemických 
vlastností nezmění přidáním nebo odebráním jedné nebo několika konstitučních 
jednotek [Wiki1] (Např. 25038-57-7 poly(methylen)) 

• Vitamíny – (např. 11103-57-4 – vitamín A) 

Tím jak se pole působnosti registračních čísel rozšiřuje, v databázi Registry se tak 
objeví i látky, ke kterým neexistují žádná zpracovaná abstrakta. Jako příklad uveďme 
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některé látky ze seznamu ingrediencí pro kosmetický průmysl vydaného Evropskou 
komisí jako součást Rozhodnutí 96/335/EC, ve kterém figurují přírodní látky typu 
extraktu z violky vonné (90147-36-7) nebo chmelu otáčivého (8060-28-4), i produkty 
potravinářského průmyslu jako je např. pivo (8029-31-0) [Komise ES]. Nebo evropský 
seznam obchodovatelných látek EINECS (European Inventory of Existing Commercial 
chemical Substances [8]). 

CAS čísla dostanou i sloučeniny ve zdroji nepřesně určené (tzv. nekompletně 

definované látky), proto např. dimethylbenzen  má své registrační číslo (1330-20-7), 
stejně jako jednotlivé varianty: 1,2-dimethylbenzen (95-47-6), 1,3-dimethylbenzen 
(108-38-3) a 1,4-dimethylbenzen (106-42-3). A podle Stephena Hellera [Heller, 1986b] 
dokonce i sloučeniny, které se sice vyskytnou v primární literatuře, ale např. v textu 
vysvětlujícím, proč tato sloučenina nemůže vzniknout. Proto by bylo nesprávné 
zaměňovat počet udělených registračních čísel za počet skutečně existujících sloučenin.  

Beilstein Registration Number (BRN) 
Jednoznačný identifikátor databáze Beilstein. Zatímco registračních čísel CAS může 

být k záznamu sloučeniny přiřazeno i víc, BRN je pouze jedno. V rámci databáze se 
pracuje zásadně s tímto identifikátorem. 

IUPAC International Chemical Identifier  
Jednoznačný identifikátor chemických sloučenin, vyvinutý v letech 2000-2004 

v rámci projektu instituce IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). 
Jde o řetězec znaků, který je odvozen ze struktury látky [IUPAC, UC]. Možnost 
automatického generování identifikátoru ze struktury jej předurčuje k tomu, aby se 
v příštích letech stal základním identifikátorem pro  přesné definovaní chemické entity.  

Některé další identifikátory omezené na určitý typ sloučenin 
PDB ID – čtyřmístný alfanumerický kód, který se uděluje v rámci Protein Data 

Bank [9] (spravuje Research Collaboratory for Structural Bioinformatics, USA). 
Zajímavostí této databáze obsahující téměř 40 000 struktur proteinů a nukleových 
kyselin je, že je přístupná zdarma všem uživatelům a že struktury ukládají do databáze 
sami výzkumníci. Prestižní časopisy zabývající se tematikou biomolekul uložení 
struktur a uvedení PDB ID od autorů přímo vyžadují (viz např. Journal of Molecular 
Biology [JMB]). Př. 4HHB je identifikátor PDB pro hemoglobin. 

Informace o složení a struktuře 

S různou mírou jednoznačnosti identifikace (nejvyšší u strukturního vzorce a 
systematického názvu).  

Sumární vzorec  
Informace pouze o složení, někdy při vyhledávání musíme upravit pořadí zápisu 

jednotlivých prvků. Např. v rámci Chemical Abstracts se sumární vzorec zadává v tzv. 
Hillově pořadí: uhlík první, vodík druhý, další prvky včetně deuteria a tritia 
v abecedním pořadí. Pokud není přítomen uhlík, všechny prvky se uvádí podle abecedy. 
Počet atomů se uvádí ihned za značkou prvku. Většina systémů nevidí rozdíl mezi 
velkými a malými písmeny [ACS].  

Název  
Problém triviálních názvů, celosvětovým trendem je co největší přiblížení 

systematickému názvosloví podle IUPAC, některé sloučeniny i několik správných 
názvů, v databázích nutno zjistit, jakým způsobem jsou názvy zaznamenány. 

• Triviální  
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Název, který nenese informaci ani o složení, ani o struktuře. V mnoha případech 
byly triviální názvy odvozeny od zdroje, ze kterého se sloučenina získává (kyselina 
mravenčí), vlastností (modrá skalice), jmen objevitelů (Grignardova činidla) atd. 
speciálním druhem triviálních názvů jsou názvy obchodní, pod kterými jsou 
sloučeniny prodávány. Ty se vytváří většinou kvůli složitosti a délce názvu 
systematického, ale i z marketingových důvodů  

• Systematický   

Název, ze kterého je možno odvodit složení i strukturu sloučeniny 

• Strukturní vzorec  

Podává nám úplný přehled o složení i struktuře látky pomocí grafického 
znázornění 

Fyzikální 

Bod tání  
Teplota, při které látka přechází z pevné fáze do kapalné fáze, uvádí se v kelvinech,  

stupních Celsia, příp. Fahrenheita. Tato informace není důležitá jen pro zjištění 
samotného faktu, kdy se látka stává kapalnou, ale chemik z ní může usuzovat i např. 
nakolik je látka čistá, čili bez příměsí. Bod tání je poměrně citlivý právě na čistotu. 
Pokud je uvedeno široké rozpětí bodů tání, může se jednat o látku kapalně-krystalickou, 
která by byla v rámci databáze identifikována jen obtížně. Je také důležité, aby byla 
teplota uvedena v kontextu sloučeniny, ze které byla látky krystalizována, příp. tlaku, 
pokud je teplota tání měřena při jiném než atmosférickém. 

Bod varu  
Teplota, při které látka přechází z kapalné fáze do plynné. I v tomto případě je 

uvedení tlaku nutností. 

Hustota  
Intenzivní veličina (nezávisí na velikosti systému) udávající hmotnost látky na 

jednotku objemu, udává se např. v kg/m3, kg/l. Nutno udat teplotu a tlak, při kterém je 
hustota měřena  

Rozpustnost  
Schopnost látky rozpouštět se v jiné látce, udává se např. v kg (rozpuštěné látky)/l 

(rozpouštědla), nebo mol/dm3  

Reakční  

Reakce je možné klasifikovat mnoha různými způsoby: 

• podle typu: oxidace, redukce, adice, eliminace, substituce, polymerizace atd. 

• podle „záměru“: reakce, příprava, výroba, mechanizmus 

• mohou být pojmenovávány buď pomocí reagujících látek (hydroborace, 
lipoperoxidace, esterifikace) nebo pomocí jmen jejich objevitelů (Diels-Alderova 
cykloadice, Wittigova reakce, Friedel-Craftsova acylace). 

Informace o reakci se často objevují v názvu dokumentu, případně v abstraktu. 
Někdy bohužel pouze v samotném textu, takže jsou to indexátoři reakčních databázích, 
kteří primární dokument podrobně procházejí a zpřístupňují veškeré informace o 
reakcích. 
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Reaktant 
Látka, která do reakce vstupuje. 
 

Produkt 
Látka, která z reakce vystupuje.  
 

Katalyzátor 
Látka, která mění rychlost nebo výtěžek chemické reakce, aniž by byla sama 

v reakci přeměňována 

Výtěžek 
Množství produktu, které lze získat z chemické reakce při dodržení určitého 

postupu. Uváděno např. v gramech, případně v molech. Relativní výtěžek je poměr 
skutečného a teoretického výtěžku a udává se v procentech. Je to poměrně důležitá 
informace pro výběr metody přípravy určité látky a velkou roli hraje důvěryhodnost 
zdroje. 

Spektrální 

Velmi často jsou spektrální data omezena na výčet významných píků, ačkoliv 
v obrazových detailech se skrývá mnoho důležitých informací. Níže uvedené typy 
indexovaných spekter jsou pouze ukázkou těch nejvýznamnějších. 

IČ spektra 
Výstup analytické metody infračervené spektrofotometrie, založené na schopnosti 

látek absorbovat elektromagnetické vlnění v rozsahu odpovídajícímu infračervenému 
záření. IČ spektrum je pro každou látku specifické, slouží jako nástroj identifikace látky 
a určení složení. 

 

Obr. č. 2 Příklad spektra pro methan. Převzato z databáze NIST Chemistry 
Webbook. 
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UV spektra 
Výstup analytické metody ultrafialové spektrometrie. Ta je založená na podobném 

principu jako infračervená spektrofotometrie, probíhá ovšem při menších vlnových 
délkách odpovídajících ultrafialovému záření. 

NMR spektra 
Výstup spektrometrie nukleární magnetické rezonance. NMR spektrometrie je 

metoda založená na výskytu jader s nenulovým jaderným spinem (například 13C). 
Zkoumá rozdělení energií jaderného spinu v magnetickém poli a přechody mezi 
jednotlivými spinovými stavy odpovídajícími energii v oblasti rádiových vln. 

Na základě NMR spektroskopie lze určit složení a strukturu molekul zkoumané 
látky i jejich množství [Wiki2]. 

 

MS spektra  
Výstup hmotnostní spektrometrie, což je opět analytická metoda pro identifikaci a 

strukturní analýzu anorganických látek. Lze pomocí ní určit i stopové množství látky ve 
vzorku.  

Elektrické 

Dielektrická konstanta 

Isoelektrický bod 
 

Farmakologické  

Farmakologické informace jsou již na hranici chemie, farmakologie a medicíny, 
nebude proto o nich v této práci více pojednáno. 

Toxikologické  

V některých databázích lze vyhledávat informace o experimentech zkoumajících 
toxické vlastnosti látek. 

Efekt 

Živočišný druh 

Způsob aplikace 
 

Bezpečnostní 

Existují specializované databáze bezpečnostních listů (MSDS – Material Safety 
Data Sheets), které poskytují tento druh informací. Mnohé z nich jsou dostupné i 
zdarma. 

Bod samovznícení atd. 
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4. Metodologie vyhledávání jednotlivých typů 

chemických informací  

4.1 Obecné vyhledávání na základě identifikace sloučeniny  

Jakákoliv identifikace sloučeniny nebo látky je obvykle základní selekční možností 
v přístupu k chemickým databázím.  

V bázích faktografického charakteru je samozřejmě možností víc, vedle chemického 
názvu a registračního čísla CAS, ještě např. pole pro sumární vzorec, možnost 
grafického zadání strukturního vzorce atd.   

Bibliografické báze (a zejména ty, jejichž předmětem zájmu není pouze chemie) se 
obvykle omezují jen na základní selekční pole týkající se chemických dokumentů. Např. 
v databázích Chemical Safety NewsBase a Analytical Abstracts lze vyhledávat 
sloučeniny podle registračního čísla CAS a podle názvu. Víceoborová databáze Inspec 
má své zvláštní selekční pole Chemická indexace, kde je možné specifikovat celou 
sloučeninu, část molekuly, složku slitiny atd.  

Zajímavé řešení nabízí databáze Derwent Chemistry Resource (file 355 v rámci 
centra Dialog), která je faktografickou databází sloučenin, jež byly od roku 1999 
předmětem patentů zpracovávaných do Derwent World Patent Index. Slouží jednak pro 
zjištění základních informací o sloučeninách a zároveň jako přístup (realizovaný 
odkazem) ke konkrétnímu patentu, který se sloučeninou zabývá a je indexován 
v Derwent World Patent Index. Aniž tedy v samotné databázi DWPI je možnost 
vyhledávání pomocí identifikace látky, externí databází Derwent Chemistry Resource se 
tam lze tímto způsobem propracovat. Ukázka záznamu z této databáze je v příloze č. 2. 

Následující diagram (Obr. č. 3) ukazuje návrh pro obecný postup vyhledávání 
pomocí identifikace látky. Vlastní postup samozřejmě závisí na mnoha faktorech. Jsou 
to zejména 

1. Dostupnost selekčních polí – tento diagram počítá s víceméně ideální situací, 
kdy je dostupné kromě klasických polí i strukturní vyhledávání. 

2. Znalosti uživatele - a to jak znalosti oboru, tak znalosti praktické. Pokud si 
uživatel není jistý správným názvoslovím nebo pokud neví, jak přesně vypadá 
struktura, kterou chce graficky znázornit, nebude moci využít všechny kroky 
v diagramu a vyhledávání mu bude trvat déle nebo bude neúspěšné. Znalosti 
praktické se vztahují k systému, který pro vyhledávání využíváme. Pokud se 
uživatel neorientuje ve strukturním editoru, nakreslení složitější molekuly mu 
zabere hodně času a proto zřejmě zvolí raději vyhledávání podle názvu nebo 
sumární vzorec. Zkušenější uživatel naopak od vágního názvu raději přistoupí 
rovnou k zadání strukturního dotazu. 

3. Povaha sloučeniny nebo látky – Chemical Abstract Service očividně vychází 
vstříc potřebám nejrůznějších subjektů (viz. odstavec o registračním čísle CAS 
v kapitole 3) a rozšiřuje svoji registrační činnost i na látky nejrůznějších typů. 
Proto je při některých vyhledáváních jeho zjištění zásadní, protože mnohdy 
struktura látky nelze vyjádřit rozumným vzorcem a to ani na straně zpracovatelů 
databáze.  
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Obr. č. 3 Návrh obecného postupu pro vyhledávání na základě identifikace látky 

Výstupem, ke kterému se lze propracovat na základě tohoto směru vyhledávání 
jsou: 

1. bibliografické informace, tzn. např. citace článků, které o dané sloučenině 
pojednávají. Rozhodující samozřejmě je, zda je k dokumentům identifikace 
sloučeniny přiřazována a jestli také existuje propojení   

2. faktografické informace: 

a) informace o složení a struktuře látky (viz. kapitola 2) podle toho, co všechno 
producenti databáze nabízejí. 

b) vlastnosti dané látky – včetně např. spektrálních informací 

4.1.1 Strukturní a substrukturní vyhledávání  

Nedílnou součástí práce v prostředí profesionálních databází je strukturní 

vyhledávání. V mnoha případech je také jedinou možností, jak daný problém řešit. 
Pokud např. uživatel hledá novou molekulu nebo novou cestu syntézy určité látky, 
nemůže využít vyhledávání pomocí klíčových slov. Jednak proto, že v literatuře nebude 
zmínka, pokud jde o opravdu novou záležitost a jednak proto, že chemické názvy 

Znám CAS RN? 

Vyplním pole 
CAS RN 

Jednoznačný 
název? 

Zadám do 
pole Název 

Hledám přesnou 
strukturu 

Našel? 

 

Našel? 

Našel? 

Hledám 
substrukturně 

NE 

ANO 

Zadám sumární 
vzorec 

Našel? 
ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE ANO 

Našel? 
ANO NE 



 24 

produktů či meziproduktů, ze kterých by bylo možné převzít inspiraci, se mohou 
výrazně lišit [Currano, 1999]. 

Strukturní editory 

Strukturní editor je program, který umožňuje grafickou formou vyjádřit strukturu 
sloučeniny. Pokud je zároveň spojen s databází, je možné jej využít jako vstupní „pole“ 
pro zadávání dotazů. A to samozřejmě dotazů na strukturu samostatných sloučenin, ale i 
reakcí (po použití  příslušných spojovacích znamének). Jinak se editory hojně používají 
pro nejrůznější publikační činnost. 

Podle Thomase E. Gundy [Gunda] jsou nejrozšířenější následující editory:  

• ISIS/Draw 2.5 (MDL Information System) [3] 

• ChemDraw 10 Ultra  (CambridgeSoft) [4] 

• DrawIt - KnowItAll Academic Edition 4.1  (Bio-Rad) [5]  

• ACD/ChemSketch 9.0 5 (Advanced Chemistry Development) [6] 

•  Chemistry 4-D Draw 6.0 Pro and 7.6 Lite(ChemInnovation Software Inc.) [7]  

Tyto programy mohou fungovat samostatně nebo být součástí nějakého balíku 
služeb – např. databází nebo modelovacích programů. Některé obsahují další možnosti: 

• převod dvojrozměrných obrázků do trojrozměrné podoby 

• generování chemických názvů podle pravidel IUPAC z nakreslených struktur a 
naopak 

• kontrola správnosti nakreslené struktury (např. správný počet vazeb 
vycházejících z atomu atd.) 

Jen stručně zde budou zmíněny zásady práce se strukturními editory. Většina editorů 
má následující tři části: 

 
Obr. č. 4 Ukázka editace léčiva známého pod názvem Oxaliplatina ve 
strukturním editoru ISIS Draw 2.5 Standalone 

MENU 

ŠABLONY 

NÁSTROJE 



 25 

Kreslení struktur 
Základní možností každého editoru je kreslení struktur po jednotlivých vazbách, 

mezi které se napojují atomy. Je nutné, aby každý atom byl připojen pečlivě na konec 
vazby, v opačném případě se může stát, že  zadáme-li takovýto dotaz do databáze, bude 
nakreslená struktura zpracována jako dvě nebo více nezávislých molekul. 

Kromě jednoduchých, dvojných a trojných vazeb, jsou k dispozici i speciální typy 
vazeb k vyjádření stereochemie, vodíkových a nelokalizovaných vazeb (tj. vazeb, o 
kterých  nevíme, nebo nepotřebujeme vědět, jakou mají orientaci). 

 
Obr. č. 5 Ukázka editace vazeb  
(S)-butan-2-olu 

 
Obr. č. 6 Průběh reakce propan-1-olu 
s bromovodíkem s ukázkou výběru šipek 

Snahou editorů je co nejvíce ušetřit uživateli čas, a proto existuje řada zjednodušení. 
Jedním z nich jsou šablony struktur, které se často ve vzorcích vyskytují. Je to benzen, 
cyklohexan, cyklopentan atd. 

Dalším zjednodušením (které ovšem není výsadou strukturních editorů) je nahrazení 
fragmentů molekul jejich písmenným označením (CH3 pro methylovou skupinu), 
případně zkratkou (pro methyl – Me, více v příloze č. 3). Lze to provádět u skupin, 
které nejsou významné pro uživatelovy záměry a jejichž struktura je všeobecně známá.  

Pokud jde o editaci atomů, je možné přiřazovat symboly pro náboj (jak vidíme na 
obr. č. 6), radikál, také nukleonové číslo atp. 

Kreslení reakcí 
Vyjádření reakcí v editorech je totožné jako na papíře. Reaktanty, mezi nimi 

znaménko plus, šipka vyjadřující směr reakce a produkty, opět spojené se znaménkem 
plus. Existuje velký výběr šipek - některé z nich mají v chemii určitý význam (např. 
dvojitá šipka na obrázku č. 6 vyjadřuje rovnováhu). Výběr ovšem slouží pouze pro 
prezentaci, v případě dotazu pro databázi je využita jen základní informace o tom, co je 
rekatant a co produkt (viz. následující odstavec). 

Využití strukturních editorů pro vyhledávání v chemických databázích 
Jak již bylo výše zmíněno, editory bývají jednou z cest, jak zadat dotaz do databáze. 

Pokud se mluví o strukturním vyhledávání, dotaz tvoří celistvá struktura s konkrétními 
atomy, vazbami atp. Očekává se, že systém nalezne sloučeninu tak, jak byla nakreslena 
(uvažujeme obecný příklad, v konkrétních databázích, může být implicitní nastavení 
jinak). Oproti tomu substrukturní vyhledávání povoluje určitou volnost a rozšiřuje tak 
množinu výsledků. Možností rozšíření může být několik (opět záleží na sofistikovanosti 
systému): 

• hledáme nakreslenou strukturu, která je součástí jakékoliv větší molekuly 
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• na konkrétních místech jsou navázané prvky nebo funkční skupiny z uživatelovy 
definované množiny   

• zadané prvky nebo funkční skupiny navázané na zvolených místech v molekule 

• libovolná násobnost zvolené vazby  

Pro vyhledávání reakcí pomocí dotazu z editoru obvykle stačí ji nakreslit tak, jak 
bylo výše uvedeno a systém si sám zjistí podle směru šipky a znamének, co je reaktant a 
co produkt.  Důležitou funkcí editorů je možnost označit reakční místo na molekule, aby 
bylo tak zajištěno, že se bude v reakci měnit zrovna ta část molekuly, která uživatele 
zajímá. Opět ovšem záleží na tom, zda daná databáze takovýto druh dotazu podporuje. 

4.2 Vyhledávání speciálních typů sloučenin 

Ridley [Ridley, 2002] navrhuje následující postupy k vyhledání zvláštních typů 
sloučenin: 

• radikály, karbanionty, karbokationty mají obvykle zvláštní sumární vzorec, 
proto je výhodné je hledat podle něj  

• slitiny je vhodné hledat opět pomocí sumárního vzorce (pokud neexistuje 
v databázi přímo specializované vyhledávání pro slitiny) a pak hledat ve výsledcích, 
nebo nakreslit zvlášť jednotlivé složky, pokud mají složitější strukturu 

• pro konkrétní směs je potřeba nakreslit naráz všechny složky, pro libovolné 
směsi obsahující konkrétní strukturu obvykle existují různé volby vyhledávání 
závislé na databázi.  

• při vyhledávání kovových komplexů a koordinačních sloučenin je možné pro 
první hledání zanedbat vazby na kov a označení nábojů 

C CH 3

O

HO

Fe(II)1/2·

 
Obr. č. 7 Ukázka kovového 
komplexu, ferrum-acetátu  

 

O

O

O

O

Fe

 
Obr. č. 8 Ukázka koordinační 
sloučeniny, železnaté soli kyseliny 
ethandiové 

 

• polymery můžeme blíže rozdělit na homopolymery (polymery sestávající 
z jednoho druhu monomerů – základních jednotek) a kopolymery (polymery 
vybudované z více typů monomerů); homopolymery je pak vhodné vyhledávat např. 
podle sumárního vzorce, zatímco kopolymery pomocí strukturního vyhledávání 
jednotlivých monomerů 

• minerály mají různé složení i krystalové formy, nejlépe je hledat podle jména 
(zirkon, pyrit, magnesit atd.)  
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4.3 Vyhledávání informací o reakcích  

Vyhledávání reakčních informací rovněž staví na identifikaci sloučenin. Podle toho, 
v jaké roli se sloučenina vyskytuje nebo jaký typ informace uživatel o reakci potřebuje, 
rozlišujeme několik základních situací: 

A. uživatel zná reaktant a chce se dozvědět, kterým reakcím podléhá 

B. uživatel má zadán produkt a potřebuje zjistit z čeho se dá připravit či vyrobit 

C. uživatel zná reaktant i produkt a zajímá se o nejlepší postup při reakci, ideální 
podmínky, případná nebezpečí atd. – může mu stačit např. chemie konkrétní funkční 
skupiny, od toho si odvodí, co potřebuje 

D. uživatel potřebuje zjistit, jak reagují určité funkční skupiny (např. jakým 
způsobem lze přeměnit alkoholy na aldehydy), případně jak fungují obecné 
mechanismy určitých reakcí 

Přehled o různých možnostech zpracování těchto situací podává diagram na obr. č 9: 

 
Obr. č. 9 Návrh na obecný postup při vyhledávání informací o reakcích 
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Komentář k diagramu: 

1. Identifikace látky v sobě zahrnuje postup popsaný v předchozí kapitole, i když 
při vyhledávání reakcí se obvykle uplatňuje identifikace pomocí strukturního 
vzorce, ovšem záleží na možnostech konkrétní databáze.  

2. a   3.  Konkrétní možnosti vyhledávání. Poté, co je nalezen záznam sloučeniny, 
lze obvykle zadat, v jaké roli má v rámci reakce vystupovat. Záleží na hloubce 
indexace, zda systém nabízí i další role jako katalyzátor, rozpouštědlo nebo 
reagent (na rozdíl od reaktantu se reagent sice reakce účastní, ale nepřeměňuje 
se). Pro situaci C, kdy je známo více látek, které je třeba do reakce zahrnout, se 
využívá strukturní vyhledávání, kde se směrem šipky naznačí, která z látek je 
reaktant a která produkt.  

4. Substrukturním hledáním je možno dotaz rozšířit, pokud systém nenalezne 
žádnou odpovídající reakci. Je výchozím bodem pro situace, kdy je možné 
postupovat analogicky a vyhledává se např. obecný postup pro přeměny 
funkčních skupin na jiné atd. 

5. Vyhledávání pomocí klíčových slov spoléhá na dostatečný popis reakce v rámci 
primárního dokumentu, resp. zda se tyto údaje vyskytují v názvu dokumentu 
nebo abstraktu, případně v plném textu – zda takovéto vyhledávání systém 
umožňuje. Používají se zkratky a slova jako prepd. (prepared), prepg. 
(preparing), prepn. (preparation), synthesis, synthetized, manuf. (manufactured) 
[Šilhánek, 2002]. Nebo pokud je to možné, lze reakci hledat přímo jejím názvem 
(např. Petersonova olefinace atd.). Tento postup je samozřejmě výrazně 
pomalejší a vyhledávání méně přesné. 
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5. Srovnávací metody databází  

Analýza vybraných databází má dvě roviny. Jedním z cílů je zjistit, zda postupy 
navržené v kapitole 4 jsou platné a lze se podle nich řídit. Druhým cílem je 
prostřednictvím stejných zadání zjistit, jakým způsobem lze postupovat v konkrétní 
databázi k dosažení co nejlepšího výsledku. Důraz je proto kladen ne na počet 
dosažených záznamů, ale více např. na přesnost provedeného hledání. Pojem přesnosti 
je zde používán ve smyslu své hojně uváděné definice [např. Matoušová, 1988] jako 
poměr vyhledaných relevantních záznamů ku všem vyhledaným záznamům. Stejně tak 
termín úplnost i v této práci označuje poměr mezi vyhledanými relevantními záznamy a 
všemi relevantními záznamy v databázi. 

5.1 Postup 

Požadavky na rešerše byly vybrány záměrně tak, aby pokryly ve stanoveném 
rozsahu co nejširší pole možných dotazů. Samozřejmě s ohledem na předpokládanou 
četnost jednotlivých požadavků, se kterými se uživatelé na databáze obracejí. Dotazy, 
stejně jako celá práce je orientovaná zejména na zjišťování faktografických informací. 

V pruběhu rešerše se postupuje podle diagramů uvedených v kapitole 4, u každého 
kroku je uvedeno vysvětlení. Registrační číslo je záměrně opomíjeno, aby bylo možné 
postup náležitě rozvinout (a také v mnoha případech ani není použitelné). 

Rešerše je ukončena, pokud dojde k výsledku, který má rozumnou míru přesnosti. 
To znamená, jestliže jde o více jak jeden záznam, je stále v silách uživatele je 
prohlédnout. Pokud jde o úplnost, vzhledem k tomu, že celá analýza je zaměřena 
v první řadě na faktografické informace, není hodnocení úplnosti zcela na místě (i 
pokud by bylo určení úplnosti vůbec možné). Jestliže je potřeba zjistit jen jednu 
konkrétní informaci, je irelevantní určovat, kolikrát je tato informace v databázi 
zastoupena (logicky to bývá pouze jednou). 

5.2 Výběr databází 

Následující tři databáze byly vybrány, protože reprezentují každá trochu jinou 
skupinu informačních zdrojů. Databáze Chemical Abstracts patří k základním zdrojům 
pro všechna odvětví chemie. Představuje integrovaný systém bibliografických i 
faktografických informací nebývalého rozsahu. Databáze Beilstein (resp. Gmelin pro 
dotazy směřující do oblasti anorganické chemie) zase představuje skupinu zdrojů 
zaměřených na faktografické informace o látkách, včetně reakcí. databáze PubChem se 
odlišuje faktem, že je dostupná veřejně a zdarma. Snahou je poskytnout alespoň 
základní přehled o tom, jaké vyhledávací nástroje jmenované databáze poskytují a jak je 
možné řešit zadané úkoly. 

5.2.1 Chemical Abstracts 

Historie a obecné informace 

Databázi Chemical Abstracts (ovšem stále vydávanou i jako tištěný referátový 
časopis) produkuje Chemical Abstract Service, divize Americké chemické společnosti. 
V současnosti zpracovává okolo 9 500 titulů časopisů. 
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V roce 1895 na Massachusetts Institute of Technology vznikl časopis Review of 
American Chemical Research, který měl kompenzovat nedostatečný zájem o americký 
výzkum ze strany evropských referátových časopisů. V roce 1907 byl tento časopis 
nahrazen širší publikací Chemical Abstracts (CA), kterou sponzorovala Americká 
chemická společnost (ACS). 

Už od počátku měli editoři Chemical Abstracts od Americké chemické společnosti 
zadán jasný cíl – abstrahovat veškerou světovou literaturu zaměřenou na chemii. 
Začátky byly skromné, s dvěma editory na půl úvazku a 195 dobrovolnými tvůrci 
abstraktů s ročním rozpočtem 15 500 dolarů bylo v roce 1907 vydáno 11 847 abstraktů 
[CAS1]. 

I přes nedostatek papíru a ztíženou kooperací s evropským kontinentem vycházely 
CA i během druhé světové války  

V roce 1955 náklady poprvé přesáhly milión dolarů, ACS byla nucena přikročit 
k radikální změně financování a ceny předplatného výrazně vzrostly. V tomto roce bylo 
publikováno již 86 322 abstraktů [CAS1]. V roce 1966 se změnil styl práce, výrazně 
vzrostl počet placených pracovníků na úkor dobrovolníků. [Baker, 1980] V šedesátých 
letech se také začalo pracovat na automatizaci a tvorbě elektronické databáze. Tato 
snaha byla podpořena granty National Science Foundation a zároveň se CAS stala v 
USA jakýmsi prototypem automatizovaných služeb zaměřených na sekundární 
informace. V roce 1980 byla spuštěna databáze CAS ONLINE. O tři roky později 
založila CAS společně s Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe dnes již proslulé 
databázové centrum STN International, ve kterém nejdříve zpřístupňovali svoje 
databáze, ale postupem času přidali produkty i jiných institucí. 

V Československu byly počítačové produkty CAS hojně využívány již od roku 1971 
formou dávkového zpracování z magnetických pásek [Vymětal, 2001]. 

Tištěné CA 

V tištěné verzi jsou CA dostupné od svých počátků až do dnešní doby. Základem 
jsou sešity vycházející každý týden, které se sdružují do svazků (volumes). Do roku 
1962 obsahoval jeden svazek sešity za celý rok, od tohoto roku vlivem nárůstu stránek 
připadají na jeden svazek sešity vydané pouze za půl roku.  

Každý záznam je označen číslem tzv. CAN (Chemical Abstracts Number), které se 
skládá z čísla svazku a čísla abstraktu (např. 126:5678). Dále obsahuje název 
dokumentu, který se překládá do angličtiny, pokud je v jiném jazyce, a autorské údaje 
spolu s adresami pracovišť. Název zdroje, který je uváděn zkratkovitě a identifikace 
jeho vydavatele. Pokud jde o časopis, můžeme najít v záznamu i CODEN a ISSN, dále 
pak ještě označení druhu dokumentu a v jakém jazyce byl primární dokument vydán. U 
tištěné verze není označení sekce, do které abstrakt spadá, u každého záznamu, ale je 
viditelné na stránce. 

Kromě vydávaných abstraktů bylo nutné zavést i systém rejstříků, které umožňují 
vyhledávání podle různých hledisek a to samozřejmě zpětně. Na konci sešitů 
vycházejících každý týden je několik rejstříků vázaných ovšem na daný sešit. Stejně tak 
na konci ročníků, resp. půlročníků. Mnohem užitečnějším nástrojem pro retrospektivní 
rešerše jsou rejstříky, které sdružují jednotlivé rejstříky do jednoho, tzv. kumulativního 
nebo souborného rejstříku. Vycházejí v desetiletých intervalech, od roku 1957 pro velký 
nárůst záznamů jen v pětiletých odstupech. Rozložení různých typů rejstříků 
v jednotlivých letech ukazuje tabulka v příloze č. 4. 

Nabízí se otázka, zda má v dnešní době ještě vůbec smysl pokračovat ve vydávání 
tištěné verze CA. Vyhledávání v tak rozsáhlém souboru, jakým Chemical Abstracts 
bezpochyby je (např. předplatné jen pro rok 2006 zahrnuje celkem 120 svazků [CAS2]), 
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vyžaduje velké množství času a notnou dávku trpělivosti. Nicméně existují argumenty, 
které nelze zcela opominout. Např. tím, že je uživatel nucen hledat požadovaná hesla 
mezi velkým množstvím jiných, setkává se víceméně automaticky s mnohem širší 
oblastí, která může být zdrojem inspirace pro jeho vědeckou práci [Šilhánek, 2002]. 
Listování a prohledávání tištěných svazků také napomáhá lepšímu porozumění tématu, 
při prohledávání hierarchií Látkového rejstříku může uživatel narazit na neobvyklé 
strukturní závislosti a získat zcela nový pohled na zažité předpoklady [CAS3]. 

Kromě tištěných svazků jsou Chemical Abstracts stále dostupné i na mikrofiších a 
mikrofilmech (pro rok 2006 celkem 52 mikrofiší a 96 cívek mikrofilmů). 

Elektronické verze CA 

Je očividné, že práce s rejstříky v prostředí databází nabývá zcela nového rozměru. 
Co se týče uživatelského rozhraní, nejvíce práci s rejstříky připomíná verze Chemical 
Abstracts distribuovaná na CD ROM – CA on CD. Předplatitel získává každý měsíc 
nové CD, kde jsou kumulovány všechny předchozí abstrakty vydané toho roku. 
Vyhledává se pomocí rejstříků, kde lze reálně vidět seznamy registračních čísel, autorů 
atd. podle typu rejstříku, anebo přímo zadáním výrazu do vybraného selekčního pole. 
Pokud srovnáme tištěné a elektronické rejstříky, v elektronické verzi máme možnost 
vyhledávat z rejstříku registračních čísel sloučenin, adres autorů, z rejstříku časopisů, 
dále je možno si volit jazyk, rok vydání a druh dokumentu, tedy přístupy, které tištěná 
verze už nebyla schopna obsáhnout [Šilhánek, 2002]. 

Další možností jak přistupovat k Chemical Abstracts je internetové připojení a 
nástroj SciFinder (případně SciFinder Scholar určený pro akademické prostředí). Toto 
velmi přívětivé rozhraní, které se v posledních letech rychle vyvíjí, umožňuje spolu 
s abstrakty získat naráz i další informace (zejména faktografického charakteru) 
z databáze Registry a CASREACT. 

Naopak pro profesionální rešeršéry je určen přístup v rámci databázového centra 
STN International. Na rozdíl od předchozích dvou přístupů nespoléhá na uživatelovu 
intuici, ale na znalosti a praxi. Komunikace se odehrává pomocí příkazového řádku a 
dotazovacího jazyka Messenger. 

CAS Registry 

Databáze CAS Registry obsahuje záznamy látek indexovaných do Abstrakt (v 
posledních letech však nejen jich – viz. kapitola 3.2.2). Každý záznam obsahuje 
registrační číslo, rejstříkové jméno, synonyma, strukturní a sumární vzorec. 

Systém CAS Registry byl založen v roce 1965 pro potřeby zpracovatelů abstraktů 
CAS, kteří museli zjišťovat, zda už byla konkrétní látka do Abstrakt zpracována a jaký 
je její rejstříkový název. V roce 1984 začala CAS zpracovávat i látky indexované v CA 
před rokem 1965, aby se tak zajistil přístup na základě chemické struktury i do literatury 
vydané před tímto datem. Dnes (13.8. 2006) obsahuje 29,436,678 záznamů [CAS5] 
organických a anorganických látek a stala se tak nejrozsáhlejším zdrojem identifikace 
látek pro vědce, průmysl i regulační orgány [Weisgerber, 1997]. 

CASREACT 

Tato databáze zahrnuje záznamy reakcí publikovaných v některém z více než stovky 
klíčových časopisů od roku 1985. Kromě reaktantů a produktů, záznamy obsahují i 
informace o reagentech, rozpouštědlech, katalyzátorech, reakčních a bezpečnostních 
podmínkách. Výtěžek reakce původně zahrnut nebyl kvůli nedostupnosti této informace 
u některých reakcí a kvůli nejednotným podmínkách měření, nicméně na nátlak 
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uživatelů nakonec zaveden byl [Blake, 1990]. Databáze obsahuje k dnešnímu dni 
(13.8.2006) 11,260,515 reakcí [CAS5]. 

5.2.2 Beilstein 

Databáze Beilstein je největší faktografickou databází zaměřenou na organickou 
chemii. Registruje více jak 9 miliónů sloučenin (listopad 2004) a pro téměř 8 miliónů 
z nich uchovává data o reakcích. Je aktualizována čtvrtletně. 

Historicky vychází z tištěného díla Beilsteins Handbuch der organischen Chemie 
(krátce Beilsteinovo kompendium), pojmenovaného podle autora Konráda Beilsteina 
(1883-1906), německého profesora chemie. První soupis 1500 organických sloučenin a 
jejich vlastností vydal v roce 1881, úspěch byl mezi chemiky obrovský a další rozšířená 
vydání rychle následovala. Po smrti profesora Beilsteina se vydávání ujala Německá 
chemická společnost. V 50.letech 20. století byl založen „Beilstein Institut,“ který se 
celý soustředil pouze na vydávání kompendia. O 30 let později vyšlo již páté vydání 
čítající úctyhodných půl miliónu stránek. V té době se již také pracuje na převodu 
kompendia do elektronické podoby, výsledkem bylo zpřístupnění databáze Beilstein 
v databázovém centru STN International (1988) a Dialog (1989). V roce 1994 byla 
založena společnost Beilstein Informationssysteme GmbH. O 5 let později bylo 
ukončeno souběžné vydávání tištěné formy kompendia. 

Současným producentem je Molecular Design Ltd., dceřinná společnost 
vydavatelství Elsevier, které převzalo Beilstein Informationssysteme. 

Co se týče forem zpřístupnění báze, stále je možnost online přístupu do 
databázových center (např. v Dialogu  pod souborem 381- Beilstein Reactions, 390- 
Beilstein Facts a 393- Beilstein Abstracts). Na konci 90. let však společnost Beilstein 
Informationssysteme podnikla revoluční krok, když nabídla licence na pronájem 
databáze i komunikačního softwaru do lokálních sítí. Vznikl tak systém pod názvem 
CrossFire, který je doplněn o modul CrossFireplus Reactions a databázi CrossFire 
Abstracts.  

 Zdroje databáze tvoří původní Beilstein Handbook, pokrývající literaturu od roku 
1771, dále jsou to časopisy, knihy a patenty vydané od roku 1960 do 1979, od roku 
1980 je zpracováváno 176 titulů časopisů. 

Vymezení organických sloučenin podle Beilsteina je následující: kromě uhlíku 
mohou obsahovat jen následující prvky: H, Li, Na, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Si, N, P, As, 
O, S, Se, Te, F, Cl, Br, I. Dále jsou vyloučeny CO, CO2, COS, CS2, HCN, HOCN, 
HSCN a jejich soli a některé další sloučeniny, ve starších záznamech je však najít 
můžeme, protože tato nová pravidla byla uplatňována až pro excerpci do elektronické 
formy kompendia. 

Organizace databáze vypadá následovně: jedná se v podstatě o tři samostatné báze 
dat, databáze sloučenin, databáze chemických reakcí a databáze citací, které jsou 
vzájemně propojeny na úrovni záznamů a pro jednotnou manipulaci slouží komunikační 
software Beilstein Commander. 

5.2.3 Gmelin 

Databáze Gmelin je obdobou báze Beilstein soustřeďující svoji pozornost na 
anorganické sloučeniny. Registruje jich přes jeden milión 

Historicky má databáze Gmelin dost podobný příběh jako báze Beilstein. Za 
předchůdce kompendia je považována kniha Handbuch der theoretischen Chemie, 
kterou vydal profesor chemie Leopold Gmelin (1788-1853) v Heidelbergu. Byl zároveň 
prvním, kdo oddělil sloučeniny anorganické od organických.Vydáváním kompendia se 
poté zabýval Spolek německých chemiků, než byl těsně po válce založen Gmelin 
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Institut für anorganische Chemie. V průběhu 20. století bylo vydáno 650 svazků a 
tematický záběr se rozšířil k organokovovým sloučeninám, takže novější název 
kompendia zní Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry. 
V 80.letech se podílelana  vydávání společnost Springer, v polovině 90.let však musela 
ukončit kontinuitu tištěného díla. Stejně jako Beilstein se i Gmelinovo kompendium 
převádělo postupně do elektronické podoby.   

Producentem databáze je nyní společnost Molecular Design Ltd., jejíž smlouva se 
Společností německých chemiků z roku 1999 ukončila nejistotu dalšího vývoje báze. 

Zpřístupnění databáze se realizuje prostřednictvím on-line přístupu do centra STN 
International. Ale vzhledem k majitelům se databáze Gmelin stala součástí systému 
CrossFire, takže k oběma bázím je možné využít to samé komunikační rozhraní, což ze 
systému činí vskutku mohutný informační zdroj, který v oboru nemá konkurenci. 

Zdroji databáze jsou jednak vědecké publikace z let 1975-1997 jednak původní 
tištěné kompendium GMELIN Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry, 
pokrývající literaturu od roku 1817 do 1975. Elektronická databáze není úplnou 
náhradou tištěného zdroje, spíše se doplňují. 

Gmelin zpracovává anorganické sloučeniny, čili všechny ostatní vyloučené 
z předmětu zájmu databáze Beilstein. A to nejen klasické sloučeniny, ale zahrnuje např. 
i velmi široké spektrum slitin, minerálů, keramických materiálů, komplexů 
s organickými ligandy, polymerů atd. 

Hierarchická struktura polí systému CrossFire je zachována, pouze upravena pro 
potřeby prezentace a vyhledávání anorganických sloučenin. V porovnání s Beilsteinem 
má báze Gmelin méně registrovaných sloučenin, zato mnohem více faktografických 
údajů, uvádí se, že k tomu účelu slouží až 800 polí a podpolí. 

Co se týče identifikace sloučenin, zdaleka ne u všech sloučenin je k dispozici 
strukturní vzorec, je proto nutné spoléhat se na jiné způsoby identifikace. 

5.2.4 PubChem  

PubChem [1] je databáze poskytující informace o biologické aktivitě malých 
molekul. Je částí iniciativy Molecular Libraries Roadmap a byl spuštěn 16. září 2004. 
K vyhledávání využívá systém Entrez. Prostřednictvím tohoto rozhraní jsou dostupné i 
další databáze bibliografického a faktografického charakteru. Celý tento systém 
zaštiťuje National Center for Biotechnology Information, který je součástí National 
Institutes of Health (NIH). Databáze je dostupná zdarma, což je příčinou sporu mezi 
NIH a Americkou chemickou společností. Ta tvrdí, že je PubChem pro jejich placené 
produkty konkurentem (a to je podle nich plýtvání penězi daňových poplatníků) a 
požaduje, aby byly do databáze přijímány pouze molekuly zkoumané v centrech NIH 
[Marris, 2005].      

Součástí je např. databáze PubMed, která pokrývá databázi Medline (14 mil. 
záznamů s retrospektivou do poloviny 60.let), OldMedline (2 miliony záznamů z let 
1950-1956) a navíc poskytuje další služby jako jsou odkazy na další vhodné zdroje atd. 
Je to největší biomedicínská databáze dostupná zdarma [PubMed]. Příkladem 
faktografické databáze je Molecular Modeling DataBase, která shromažďuje 3D 
struktury bílkovin [MMDB]. Každá databáze poskytuje odkazy na své původní zdroje.  

Samotná systém PubChem je organizován jako tři navzájem propojené databáze 
PubChem Substance, PubChem Compound a PubChem BioAssay. Odkazy 
z chemických struktur v rámci PubChem se lze dostat na biologické vlastnosti látky, 
které jsou zaznamenané v jiných databázích (PubMed, zdroje 3D struktur...). Data jsou 
získávána od producentů různých typů (výzkumné instituce atd.) 
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Databáze PubChem Compound (5,5 miliónů záznamů) obsahuje validované 
chemické vzorce sloučenin zařazených do PubChem Substance. Lze vyhledávat podle 
názvů, synonym, klíčových slov, ale také pomocí strukturního vyhledávání. Strukturní 
editor je přímo implementován do webového rozhraní, ovšem soubory s nakreslenými 
strukturami (samozřejmě v podporovaných formátech) lze nahrát i z vlastního počítače.  

Databáze PubChem Substance (11 miliónů záznamů) obsahuje popis vlastností látek 
s odkazy na zdroje. Opět lze vyhledávat prostřednictvím názvů, synonym nebo 
klíčových slov. 

Databáze PubChem BioAssay (téměř 300 záznamů) obsahuje stručné popisy analýz 
bioaktivity látek indexovaných v databázi PubChem Substance.  

Co se týče vyhledávání, pokud uživatel chce informace od konkrétního zdroje, je 
výhodnější zadat dotaz do databáze PubChem Substance. Platí to i pro požadavky 
ohledně přírodních látek, ke kterým nebývá přiřazena struktura. V ostatních případech 
je výhodnější hledat v databázi PubChem Compound [PubChem-FAQ]. 

Jedním z několika zdrojů, odkud výše zmíněné databáze čerpají je i NIST Chemistry 
Webbook. Kromě přístupnosti přes rozhraní Entrez má i vlastní vyhledávací rozhraní. 

NIST Chemistry Webbook  

Databázi produkuje Národní institut pro standardy a technologii (NIST) – federální 
instituce v rámci Ministerstva obchodu USA, zčásti finančně podporován programem 
Systems Integration for Manufacturing Applications (SIMA).  

NIST Webbook Chemistry [2] je součástí NIST Data Gateway, rozhraní, které 
umožňuje přístup do více než osmdesáti vědeckých a technických databází vzniklých 
v instituci. Některé jsou zdarma přístupné, což je i případ NIST Webbook Chemistry, i 
když si NIST vyhrazuje právo databázi v budoucnosti zpoplatnit.  

Co se týče obsahové náplně, databáze obsahuje termochemická data pro více než 
7 000 organických a malých anorganických látek, dále reakční termochemická data pro 
více než 8 000 reakcí, nejrůznější spektrální informace, data iontové energetiky a další.  

Datovou základnu tvoří tři zdroje:  

1. Chemical Abstracts (zpětně až do roku 1970)  

2. Tzv. žluté karty – kartoteční lístky s abstrakty, archivované v NIST Středisku 
termochemických dat (NIST Thermochemistry Data Center). Abstrakty 
pocházejí z článků vydaných mezi lety 1852 a 1969 (retrospektiva zpracování do 
roku 1946) 

3. Knihy s referenčními daty  

a) Thermochemical Data of Organic Compounds by J.B. Pedley, R.D. Naylor, 
and S.P. Kirby, Chapman and Hall, New York, 1986  

b) Thermochemistry of Organic and Organometallic Compounds by J.D. Cox 
and G. Pilcher, Academic Press, New York, 1970  

j) The Chemical Thermodynamics of Organic Compounds by D.R. Stull, E.F. 
Westrum and G.C. Sinke, John Wiley and Sons, New York, 1969 

Nutno poznamenat, že až na označené výjimky jsou podle zmíněných sekundárních 
zdrojů dohledány originální články a data čerpána přímo z nich. Pracovníci NIST se 
snaží určit původní práci, ze které údaje pochází a také eliminovat různost údajů na 
základě věrohodnosti [Afeefy, 1991].  

Selekčními poli (v rámci vlastního rozhraní) jsou informace o chemické sloučenině 
(název, vzorec, CAS číslo, struktura), dále reaktanty a produkty reakcí, jméno autora 
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citované literatury a rovněž několik fyzikálních vlastností. Jsou rozdělené na tři 
skupiny: energetické vlastnosti iontů – sem patří ionizační energie, elektronová a 
protonová afinita, acidita a prahová energie produktu; skupina vibrační a elektronické 
energie obsahuje pole vibrační energie a elektronické energetické hladiny a konečně 
pole molekulová hmotnost. 
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6. Testování vybraných chemických databází 

Všechny testovací rešerše mají jednotnou strukturu. Po zadání rešerše následuje 
postup. Číslování jednotlivých kroků odpovídá číslům na obrázku č. 11, resp. 12. 
Následuje závěr, který shrnuje zjištěné skutečnosti. Obrázky ilustrují jednotlivé kroky 
postupu a jsou vždy uváděny až pod vysvětlením. 

Testování databáze Chemical Abstracts bylo provedeno v rámci verze SciFinder 
ScholarTM 2006. Databáze Beilstein a Gmelin byly prohledávány pomocí klienta 
Crossfire Commander V6 (rešerše 1) a V7 (rešerše č. 2 – 12)  

6.1 Testovací rešerše 

6.1.1 Vyhledávání na základě identifikace látky 

 
Obr. č. 10 Diagram postupu při identifikaci látky v rámci testovacích rešerší 

Znám CAS RN? 

Vyplním pole 
CAS RN 

Jednoznačný 
název? 

Zadám do 
pole Název 

Hledám přesnou 
strukturu 

Našel? 

 

Našel? 

Našel? 
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substrukturně 

NE 

ANO 

Hledám podle 
sumárního vzorce 

Našel? 
ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

NE 

NE 

NE ANO 
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1. 

2. 

3. 

4. 
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Rešerše č. 1 Nalezněte záznam pro sloučeninu s chemickým názvem 
benzaldehyd 

 
SCIFINDER SCHOLAR 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � ANO (existují i jiné názvy, např. fenylmethanal, ale zde 
jde o běžnou látku, lze se tedy domnívat, že je indexována pod všemi svými 
názvy) � Zadám název 

 
Identifikace látky – úvodní obrazovky: 

 

   
 
 

                        
 

Výsledky: 

• 1 záznam z databáze Registry 

• 55 297 bibliografických záznamů (z databáze CAPLUS) 
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Dále můžeme pokračovat: 

• zobrazením bibliografických záznamů 

• získáním přehledu reakcí, kde figuruje benzaldehyd 

• zúžením dotazu (např. podle názvů časopisů) nebo přeformulováním dotazu 

• získáním záznamu sloučeniny v databázi Registry 

 
BEILSTEIN 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � ANO � Zadám název (lze provést buď ve formuláři pro 
identifikační data – jak je ilustrováno, anebo v kolonce Easy Data Search zapsat 
zkratku pole a hledaný termín; ve verzi 7 je možné postupovat pouze přes 
formulář) 
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Výsledky: 

• 73 záznamů 

• systém vyhledává i mezi vícesložkovými látkami 

 

 
 
 
Pokud chceme dotaz omezit pouze na vyhledávání jednosložkových látek, je lepší 
použít strukturní vyhledávání  a v pravém menu, zvolit „as a structure“. Výsledky 
budou pak pouze dva – benzaldehyd a jeho radikál 
 
 
PUBCHEM 
 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � ANO � Zadám název přímo do vyhledávacího okna 
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Výsledky: 

• 6 887 záznamů 

 

 
 
 

Závěr 

SciFinder Scholar je poměrně přesný ve vyhledávání podle názvu. Databáze 
Beilstein vyhledává i mezi směsmi, rychlejší proto bude zadat strukturní dotaz. Hledaná 
sloučenina se mezi výsledky databáze PubChem Compound objevila jako první, ostatní 
záznamy jsou výsledkem substrukturního hledání, které systém automaticky doplnil. 
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Rešerše č. 2 Vyhledejte záznam sloučeniny s touto 
strukturou:  

 
SCIFINDER SCHOLAR  

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE (chemický název bude obsahovat stereoizomerní 
formu a polohu dvojné vazby, které se mohou značit různě 

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám dotaz pomocí strukturního editoru, který je 
součástí SciFinder Scholar 

a) Zvolím možnost Exact search 
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Výsledky 

• 1712 záznamů 

• výsledky zahrnují i směsi (viz. detail třísložkového systému) 

 

 
 

k) Zvolím možnost Exact search a zároveň vyhledávání pouze jednosložkového 
systému „single components“ 

 

 
 
Výsledky: 

• 52 záznamů (z databáze Registry) 
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Dotaz jsme tímto zúžili, nicméně požadované struktury se nacházejí až na samém 

konci seznamu. Je zde vidět obě stereoizomerické formy (značené Z a E) i tzv. 
nekompletně definovanou sloučeninu (viz. kapitola č.3). Ostatní záznamy patří  
homopolymerům, látkám značeným uhlíkem 14, aniontům atd., ale i sloučeninám, které 
mají dvojnou vazbu na jiném uhlíku, než bylo původně zadáno ve strukturním vzorci. 
 

Zajímavé je použití filtru pro zobrazení pouze komerčně dostupných látek 
„commercially available.“ V tomto konkrétním případě se výsledky omezí pouze na 4 
záznamy, mezi kterými jsou ony tři zmíněné v předchozím odstavci. Lze tak dotaz 
zpřesnit a vyhnout se výše jmenovaným specialitám, které mají sice stejný strukturní 
vzorec, ale jiné registrační číslo. Tuto metodu ovšem nelze doporučit jako obecný 
postup. 
 
BEILSTEIN 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám dotaz pomocí strukturního editoru, který je 
součástí systému Crossfire (lze volit mezi MDL ISIS/Draw, MDL Draw a MDL 
CrossFire Structure Editor) a zvolím vyhledávat jako strukturu 

 

 
 
Výsledky: 

• 3 záznamy – obě stereoizomerické formy a nekompletně definovaná látka, ta je 
zde naznačena vlnovkou namísto vazby, jejíž orientace je neurčena 
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PUBCHEM 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � Použiji menu strukturní vyhledávání a nahraji 
připravený soubor s nakresleným vzorcem např. z ISIS/Draw   
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Výsledky: 

o 1 záznam kyseliny trans-but-2-enové 

 
 

Systém je citlivý na grafickou polohu vazeb, pokud je struktura kyseliny znázorněna 
jako trans, nalezne odpovídající formu. Pro získání informací o cis formě, je třeba 
nakreslit nový vzorec s odpovídající orientací vazeb. 

 

 
 
 
 

Závěr 

Na rozdíl od databáze Beilstein se hledání přesné struktury ve SciFinder Scholar 
provádí mezi všemi typy látek (směsi – dají se odfiltrovat, polymery, sloučeniny 
značené uhlíkem…). Žádný z obou systémů nerozlišuje polohu vazeb nakreslené 
struktury, mezi výsledky byly jak oba izomery, tak i nekompletně definovaná 
sloučenina. Naproti tomu databáze PubChem je na grafické znázornění vazeb citlivá. 
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Rešerše č. 3 Nalezněte záznam sloučeniny o následující 
struktuře:   

 
SCIFINDER SCHOLAR 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � NE (název by byl delší a patrně méně jednoznačný 
než jednoduchá struktura) 

4. Hledám substrukturně � Zadám strukturní vzorec, ovšem s možností 
jednoduché nebo dvojné vazby mezi sírou a kyslíky – nemáme jistotu, jak je 
v dané databázi tento vzorec zachycen). V další volbě přesné hledání, ne 
substrukturní  

 
 
Výsledky: 

• 13 záznamů – v kroužku požadovaná sloučenina 
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Bylo zjištěno, že v této databázi je strukturní vzorec 1,1-dioxothiofenu zapisován 
s dvojnou vazbou na kyslíky 
 
Alternativní způsob 

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám strukturní vzorec a zvolím přesné hledání 
v jednosložkových systémech (exact search, single  components 

 
 
Výsledky: 

• 1 záznam, nesplňuje zadání 

 
 

4. Hledám substrukturně  

a)   Zadám substrukturní hledání (substructure search) 

Výsledky: 

• 10 304 záznamů 

• bylo provedeno vyhledání nakreslené struktury jako fragmentu jakýchkoliv 
molekul 
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b) Zadám vyhledání podobných sloučenin (similarity search), v rámci     
SciFinder Scholar je to určitý typ substrukturního hledání � vyberu na kolik 
procent se mají struktury shodovat, zde je vybrána největší shoda, při které 
systém již vykazuje výsledek. 

Výsledky: 

• 4 záznamy 

• v detailu záznam požadované sloučeniny 
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BEILSTEIN 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám strukturní vzorec  

 

 
 
 
Výsledky: 

• 4 záznamy – nevyhovující 

 
 

4. Hledám substrukturně � Zadám strukturní vzorec, kde je volitelná násobnost    
vazby – jednoduchá nebo dvojná 
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Výsledky: 

• 1 záznam 

Alternativní postup: 

5. Hledám podle sumárního vzorce �Je třeba zadat v Hillově pořadí (tj. počet 
uhlíků, následně počet vodíků, až poté počty atomů dalších prvku v abecedním 
pořadí). Sumární vzorec (molecular formula) je možné zadat více způsoby, zde 
je ilustrováno vyplnění předdefinovaného pole ze skupiny Identifikace látek 
(Substance Identification Data) 

 



 51 

 
 
 

 
 
Výsledky: 

• 12 záznamů – v ukázce detail hledané sloučeniny 

 
 
 
PUBCHEM 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám strukturní vzorec s jednoduchými vazbami, 
tentokrát nakreslený přímo v nabízeném editoru, ten znázorňovanou strukturu 
okamžitě převádí do identifikátoru InChI (případně jiných podle výběru) 

Systém dává možnost volby: 

o Přesná struktura � 0 výsledků 

o Podobná sloučenina (podobnost nad 95%) � 0 výsledků 

o Podobná sloučenina (podobnost nad 90%) � 
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Výsledky: 

• 1 záznam podobné sloučeniny  

• nevyhovující  

 
 

4. Hledám substrukturně � Zadám výběr mezi jednoduchou a dvojnou vazbou 
(tlačítko s/d), bohužel v době testování tento způsob vykázal nulový výsledek. 
Pokud ale povolím na obou inkriminovaných vazbách další řetězec – má to 
stejný efekt, jako volba násobnosti vazby. Není to ovšem standardní postup.  
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Výsledky: 

• 1 záznam – vyhovující 

 

 

Alternativní postup: 

5. Hledám podle sumárního vzorce � Zadám vzorec do určeného pole (není nutné 
vkládat v Hillově pořadí) 

 

Výsledkem jsou dva záznamy, z nichž jeden je záznamem požadované sloučeniny. 

Závěr 

Výsledkem hledání podle sumárního vzorce je obvykle sada odpovědí s vysokou 
úplností a naopak nízkou přesností, v tomto konkrétním případě je ale postup podle 
sumárního vzorce doporučitelný, vzhledem k tomu, že heterocykly, navíc substituované, 
mají společný sumární vzorec s poměrně malou skupinou sloučenin. Pokud ovšem 
existuje možnost volitelné násobnosti vazby, je tento postup rychlejší. Databáze 
Beilstein i SciFinder Scholar tuto možnost nabízejí, v PubChemu je třeba se spolehnout 
na substrukturní vyhledávání nebo lépe na vyhledávání pomocí sumárního vzorce. 
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Rešerše č. 4 Nalezněte všechny konstituční izomery dibromofenanthrenu 
 
SCIFINDER SCHOLAR 

1. Znám registrační číslo CAS � NE (Každý dibrom bude mít jiné číslo)  

2. Jednoznačný název � NE (Na molekule fenanthrenu je 10 míst vhodných pro 
substituci bromu, pokud chceme všechny dibromy, museli bychom zadat celkem 
45 různých vzorců. Např. 1,1-dibromofenanthren, 1,2-dibromfenanthren, 1,3-
dibromfenanthren atd. podle polohy bromů v molekule). 

3. Hledám přesnou strukturu � NE (Opět bychom museli zadat 45 různých 
struktur) 

4. Hledám substrukturně � Použiji speciální funkci pro substrukturní hledání. 
Vyberu prvek nebo funkční skupinu, které mají být připojeny a označím všechna 
místa na molekule, kde se mohou vyskytovat. Navíc vyznačím všechny uhlíky – 
hypotetická místa připojení bromu jako zamčená pro ostatní substituenty. 

 
 
Výsledky: 

• 10 záznamů dibromderivátů fenanthrenu 
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BEILSTEIN 

1. Znám registrační číslo CAS � NE  

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � NE 

4. Hledám substrukturně � U všech vazebných poloh zadáme výběr ze dvou 
prvků, bromu a vodíku  

  
 
Výsledky: 

• Systém vyhledá všechny bromderiváty fenanthrenu, tzn. í více substituovanou 
molekulu, než je požadovaný dibromfenanthren 

5. Hledám pomocí sumárního vzorce � Zadám ovšem kombinaci substrukturního 
hledání a sumární vzorce C14H8Br2, abychom docílili přesnosti a vyhledali 
opravdu pouze dibromderiváty.  
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Odlišný zápis je způsoben tím, že strukturní dotaz byl naformulován v editoru ISIS 
Draw a před samotným vyhledáním je převeden do podoby jakou by měl v editoru 
MDL CrossFire Structure Editor. 
  
Výsledky: 

• 9 záznamů 

 
 
PUBCHEM 

1. Znám registrační číslo CAS � NE  

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � NE 

4. Hledám substrukturně � Zadám strukturní vzorec fenanthrenu, který bude mít 
díky volbě substrukturního hledání otevřené všechny pozice pro substituci  a 
zároveň 

5. Hledám podle sumárního vzorce �Zadám sumární vzorec, kde figurují dva 
bromy, výsledky kroku 4 se tak zúží pouze na dibromderiváty 
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Výsledky 

• 2 záznamy – oba vyhovují 

 

Závěr 

Nejrychlejší je vyhledání tohoto typu dotazu v databázi SciFinder pomocí speciální 
funkce ve strukturním editoru. V databázi Beilstein je nutné ošetřit všechny vazebné 
polohy na rozdíl od substrukturního hledání ve SciFinder. V databázi PubChem se 
výsledný dotaz skládá ze dvou částí – strukturního a sumárního vzorce, ale i tento 
způsob vede k uspokojivému výsledku. 
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6.1.2 Testování speciálních forem sloučenin 

Rešerše č. 5 Nalezněte sloučeninu této struktury:  
 
 
SCIFINDER SCHOLAR 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE (chceme zjistit, zda systém vyhledá i druhý tautomer1 
této sloučeniny – tzv. keto formu od zadané enol formy, proto je potřeba 
pracovat se strukturním vzorcem) 

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám strukturní vzorec a zvolím přesné hledání 
v jednosložkových systémech (exact search, single  components) 

 

 
 
 
Výsledky: 

• 4 záznamy 

• systém vyhledal oba tautomery – kromě zadané enol formy i keto formu 

 
 
 
 
1  Tautomery jsou konstituční izomery, které se liší pouze polohou vodíkového atomu a dvojné vazby. 
Jedna forma volně přechází v druhou, každá má ovšem rozdílné fyzikální a chemické vlastnosti  

Tautomery but-3-en-2-ol (enol forma) a butan-2-on (keto forma). 
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BEILSTEIN 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám strukturní vzorec  

 
 
Výsledky: 

• 1 záznam 

• byla vyhledána pouze zadaná enol forma, keto forma je v databázi samozřejmě 
také, ale je potřeba zadat její přesnou strukturu 
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PUBCHEM 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám strukturní vzorec  

 
 
Výsledky: 

• 1 záznam 

 

 

Záznam druhého tautomeru v systému není, ale v záznamu benzothiofen-3-olu je 
jeho existence naznačena: 
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Pokud chceme získat všechny tautomery dané sloučeniny, lze tento požadavek zadat 
v pokročilém vyhledávání: 

 

 

Závěr 

Zatímco SciFinder Scholar vyhledal oba tautomery, Beilstein i PubChem ve svém 
základním hledání pouze zadanou enol formu. V databázi PubChem lze vyhledávání 
rozšířit na všechny tautomery (bohužel to není možné ukázat, protože keto forma 
zadané sloučeniny se v databázi nevyskytuje). V databázi Beilstein je nutné zadat 
strukturu druhé formy, aby byla nalezena. 
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Rešerše č. 6 Nalezněte duralovou slitinu s obsahem hliníku 93-94 %, mědi 
4-5 %, hořčíku 1-2 % a manganu 0,1-1 % (pozn. procenta jsou 
hmotnostní) 

 
SCIFINDER SCHOLAR 

1. Znám registrační číslo CAS � NE 

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � NE (vzhledem k tomu, že jde o prvky, by to 
nebylo účelné)  

4. Hledám substrukturně � NE  

5. Hledám podle sumárního vzorce � Zadám do pole identifikace látky (substance 
identifier). V tomto případě samozřejmě nejde o sumární vzorec v běžném 
pojetí, prvky pouze vyjmenujeme 

  
 
Výsledky: 

• 12 záznamů – 4 slitiny vyhovují (1 záznam neobsahoval procentuální vyjádření 
složení) 
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GMELIN  

1. Znám registrační číslo CAS � NE  

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � NE  

4. Hledám substrukturně � NE  

5. Hledám podle sumárního vzorce � Opět nejde o běžný sumární vzorec, 
v systému Crossfire je k dispozici předdefinovaný formulář pro vyhledávání 
slitin (Alloy search), kam je možné zadat požadované složky i s rozmezím jejich 
zastoupení ve slitině. Důležitý je formální zápis – na konci výčtu musí být 
uvedeno, jakého typu je procentuální vyjádření (zde W – weight, hmotnostní 
procenta, správný zápis je možno najít na záložce Search field, kde je ke 
každému indexovanému poli stručné vysvětlení). 

          
              

 
 
Výsledky: 

• 13 záznamů – všechny výsledky relevantní 
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PUBCHEM 

1. Znám registrační číslo CAS � NE  

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � NE  

4. Hledám substrukturně � NE  

5. Hledám podle sumárního vzorce � Zadáním symbolů prvků do pole pro 
sumární vzorec získáme záznamy jednotlivých prvků, jejich iontů, izotopů atd. 
Výsledky jsou tudíž nevyhovující. 

Je třeba se vrátit zpět ke kroku 2 a pokusit se o vyhledání symbolů prvků v názvech 
slitin (některé mají indexováno více jak 20 synonymních názvů) 

 
Výsledky: 

• 4 záznamy slitin – žádný nevyhovuje požadavku 

 
 

Závěr 

Jednoznačně nejlepší možnosti pro vyhledávání slitin nabízí databáze Gmelin (tedy 
v rámci používaného prostředí Crossfire). SciFinder Scholar neumožňuje vyhledání 
podle složení, relevantní záznamy je třeba určit na základě prostudování detailů. 
Databáze PubChem umožňuje vyhledávání slitin pouze v rámci názvů. 
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Rešerše č. 7 Nalezněte kopolymer styrenu a ethylenu 
 
SCIFINDER SCHOLAR 

6. Znám registrační číslo CAS � NE  

7. Jednoznačný název � NE  

8. Hledám přesnou strukturu � Zadám oba strukturní vzorce najednou, navíc 
zvolím přesné hledání, typ látky – polymer a opět jednosložkový systém (pokud 
bychom tento filtr nepřidali, mezi výsledky by se objevili i polymery sestávající 
z více různých sloučenin) 

 
 
Výsledky: 

• 13 záznamů 

• hledaná látka je v kroužku, ostatní záznamy jsou speciální typy polymerů 
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BEILSTEIN 
Polymery nejsou indexovány  

 
PUBCHEM 

1. Znám registrační číslo CAS � NE  

2. Jednoznačný název � NE  

3. Hledám přesnou strukturu � Zadám oba strukturní vzorce najednou  

 
 
Systém dává možnost volby: 

o Přesná struktura � 0 výsledků 

o Podobná sloučenina (podobnost nad 95%) �  

Výsledky: 

• 113 záznamů – žádný nevyhovuje zadání 

 

V tomto případě ani krok 4 - substrukturní hledání nijak nezvětší šanci na nalezení 
požadované struktury kopolymeru. Stejně tak krok 5 - hledání podle sumárního vzorce. 
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Závěr 

Doporučení pro hledání v databázi SciFinder Scholar: pokud je více záznamů, mezi 
kterými musíme provést výběr a jejichž struktury se neliší, je výhodné se orientovat 
např. podle počtu bibliografických citací, které odkazují na záznam, na běžnější 
sloučeninu bude přirozeně odkazovat několikanásobně víc dokumentů. V obou 
databázích je možné polymery vyhledávat zadáním obou sloučenin do jednoho 
strukturního dotazu. V PubChemu, na rozdíl od předchozí databáze, nelze hledání zúžit 
pouze na polymery. 
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6.1.3 Vyhledávání informací o reakcích 

 

 
Obr. č. 11 Diagram postupu vyhledávání reakcí v rámci testovacích rešerší 

Vyhledám jako 
produkt 

Vyhledám jako 
reaktant 

Hledám pomocí  
klíčových slov 

Našel ? 
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Rešerše č. 8 Zjistěte, které rozpouštědlo je při přeměně benzaldehydu na 
fenylmethanol běžně používáno 

 
Situace C – je zadáno více látek, potřebujeme zjistit podrobnosti o dané reakci 
 
SCIFINDER SCHOLAR  

1. Identifikace látek 

2. Vyhledám jako reaktant 

3. Vyhledám jako produkt 

Tyto kroky jsou shrnuty do jediného strukturního dotazu pro reakci. Protože systém 
hlásí velké množství záznamů, je třeba zúžit výběr zadáním rozmezí let a hledat pouze 
ty sloučeniny, které mají přesnou strukturu jako ty zadané   

 
 

 
 
 
Výsledky: 

• 69 záznamů 

• Postupujeme dále pomocí analýzy reakcí (pod tlačítkem Analyze/Refine 
známého ze všech druhů vyhledávání ve SciFinder Scholar), kde lze setřídit 
vyskytující se rozpouštědla podle četnosti.  
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Jako nejčastěji užívané rozpouštědlo byla určena voda. 
 
BEILSTEIN 

1. Identifikace látek – zvolíme strukturní vzorce (je možné zadat i názvy do 
předdefinovaného vzorce, nicméně systém vyhledá benzaldehyd a 
fenylmethanol i jako podřetězec, např. 4-chlorobenzaldehyd, a to i po použití 
„reactant name is …“) 

2. Vyhledám jako produkt 

3. Vyhledám jako reaktant 

Údaje vyplníme do předdefinovaného formuláře pro reakční data. 
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Výsledky: 

• 243 záznamů 

 
 

Zadáme seskupení výsledků podle použitého rozpouštědla a získáme 39 skupin, kde 
snadno zjistíme, že v nejvíce případech  (49) byl použit tetrahydrofuran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěr 

V obou databázích lze roztřídit nalezené reakce podle použitého rozpouštědla. 
Možnosti vyhledávání v rámci Scifinder shrnuje Ridley [Ridley, 2000] – příloha č. 5. 
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Rešerše č. 9 Nalezněte způsob přípravy trinitrotoluenu 
 
Situace B – Je zadána jedna látka, očekávaný produkt. Navíc je požadována příprava, je 
tedy nutné nějakým způsobem tento speciální případ reakce identifikovat.   
 
SCIFINDER SCHOLAR 

1. Identifikace látek – je možné použít strukturní vzorec, nebo chemický název, 
obojí vede ke stejnému výsledku (i když v tomto případě pomocí chemického 
názvu přímočařeji) 

 

3. Vyhledám jako produkt – zadám vyhledání reakcí, kde je nalezená sloučenina 
indexována v roli produktu 

 
 
Výsledky: 

• 6 záznamů 
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Vzhledem k tomu, že od přípravy se vyžaduje vysoký výtěžek určené sloučeniny, 
lze předpokládat, že po setřídění reakcí podle výtěžku, nalezneme vhodnou reakci pro 
přípravu trinitrotoluenu. 
  

 
 

Tříděny jsou ovšem i výtěžky sloučenin, které jsou pro uživatele irelevantní. Proto 
reakce ve skupině výtěžku nad 90% je nepotřebná vzhledem, k tomu, že vysoký výtěžek 
má další produkt, zatímco trinitrotoluen vzniká pouze v 1%. Požadovanou reakci 
získáme až v druhé skupině s výtěžkem 85%.  
Detail záznamu zdrojového dokumentu ukazuje, že trinitrotoluen vystupuje v Přípravě 
(PREP). 
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5. Hledám pomocí klíčových slov – Pokud nejsme s výsledkem spokojeni, můžeme 
přistoupit  k vyhledání reakce v rámci databáze CA PLUS. Nevýhodou je to, že 
pro přesný popis reakce bude třeba prostudovat primární dokument, naopak 
výhodou může být to, že lze nalézt i reakce, které nejsou v rámci databáze 
CASREACT indexovány. 

 

 
  

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Použijeme vyhledávání v bibliografické části, čili databázi CA PLUS, vyplníme 

„preparation of trinitrotoluene.“ 
Vyhledávání v rámci „Research topic“ je velmi zajímavé např. v tom, že uživatel 

není nucen používat booleovské operátory (pro zkušenějšího uživatele to ovšem může 
být zprvu nepříjemné). Uveďme pouze několik základních vlastností [Ridley, 2002]: 

• je dobré používat předložky a spojky, podle nich je dotaz rozložen na koncepty a 
nabídne jejich spojení pomocí booleovských operátorů 

• samostatně osekává slova, např. vyhledává i množné číslo, z podstatných jmen 
vytvoří slovesa atd. (což je občas na škodu a relevantní záznamy se musí vybrat po 
důkladnějším prostudování ručně) 

• automaticky doplňuje synonyma a zkratky 
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Výsledky: 

• 9 záznamů 

• všechny jsou relevantní dotazu 

• zajímavé je, že většina pochází z první poloviny 20. století a ani jeden z nich se 
nepřekrývá se záznamem reakce z databáze CASREACT (tato databáze je 
doplňována od roku 1985) 

 
 

Zadání dalšího termínu spojeného s přípravou či výrobou (pro zkrácení zápisu pouze 
kořen slova): 
 

 
 
Výsledky: 

• 16 záznamů 

• přesnost vztahující se k výrobě je přibližně 6/16, zbytek záznamů se týká např. 
vedlejších produktů při výrobě TNT, odstranění škodlivých vlivů výroby TNT atd. 
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Zadaný termín „synthesis of trinitrotoluene“ v přesném znění nevyhovuje, bylo by 
nutné probírat 412 záznamů, které systém nabízí pro menší blízkost zadaných slov. 
 

Další možností jak získat bibliografické informace je využít rolí, kterými jsou 
indexovány sloučeniny vyskytující se v primárních dokumentech. Role jako nástroj 
přesnosti jsou přiřazovány od roku 1994 [Ridley, 2002]. Lze tak vybrat pouze ty 
záznamy, kde je požadovaná sloučenina v určité roli.  
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Výsledky: 

• 269 záznamů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I zpětně lze k vyhledaným bibliografickým záznamům vyhledat indexované reakce, 
které jsou čerpány právě z těchto dokumentů. Přesnost tohoto souboru výsledků je 
poměrně malá, nicméně lze pozorovat určitý překryv se záznamy vyhledanými pomocí 
strukturního dotazu (např. reakci na obrázku jsme výše určili jako relevantní dotazu na  
k přípravu TNT). 
  

 
 
BEILSTEIN 

1. Identifikace látek – byl zvolen strukturní vzorec 

3. Vyhledám jako produkt  
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Můžeme zde použít kombinaci strukturního vyhledávání a hledání v polích, 
konkrétně v rámci reakční klasifikaci hledáme termín „preparation.“ To by mělo 
přípravu dostatečně identifikovat. 

 

 
 
Výsledky: 

• 47 záznamů 

• na obrázku jsou výsledky navíc seřazeny podle výtěžku (v levé části obrazovky 
je ve výsledku třídění vidět, že opravdu všechny nalezené reakce jsou vedeny 
v databázi jako přípravy) 

 

Závěr 

V databázi Beilstein lze reakce přípravy omezit přímo selekčním polem, zatímco 
v databázi SciFinder je nutné přípravu identifikovat jinak, např. podle výtěžku. 
Problémem třídění reakcí (této konkrétní i obecně) je ovšem to, že ne všechny záznamy 
mají vyplněny údaje potřebné k analýze. Hledáním podle klíčových slov můžeme 
rozšířit množinu relevantních výsledků, i když už se nebude jednat o vyhledání 
faktografické informace.  
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Rešerše č. 10  Nalezněte všechny Diels-Alderovy cykloadice hexa-2,4-dienu  
 
Situace B – je zadán reaktant, navíc je potřeba zúžit potenciální množinu možných 
reakcí na Diels-Alderovu cykloadici 
 
SCIFINDER SCHOLAR 

1. Identifikace látek – opět například strukturním vzorcem 

3. Vyhledám jako reaktant – zadám vyhledání reakcí, kde je nalezená sloučenina 
indexována v roli reaktantu 

Tyto dva kroky jsou oddělené. 
 

 
 
Výsledky: 

• 154 záznamů 

• shodou okolností jako první je mezi výsledky Diels-Alderova reakce 

 
Ani pomocí vyhledávání klíčových slov se množina výsledků nezúží a přesnost je velmi 
nízká. 
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4. Hledám substrukturně � Že jde o Diels-Alderovu reakci lze definovat také 
pomocí funkce mapování atomů, která bude podrobněji rozebrána v následující 
rešerši.  

BEILSTEIN 

1. Identifikace látek  

3. Vyhledám jako reaktant 

Oba tyto kroky opět zkombinujeme s vyhledáním v poli, tentokrát to bude pole Typ 
reakce, kam je možné zadávat přímo název reakce. Pomocí seznamu (List) zjistíme, 
v jakém přesně tvaru a jak často se požadovaný název v databázi vyskytuje. Pokud je 
těchto názvů víc, je možné jich i více vybrat (spojí se pomyslným operátorem OR). 
 

 
 
Výsledky: 

• 6 záznamů 
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Závěr: 

Databáze Beilstein na rozdíl od SciFinder umožňuje zadávat do vyhledávání reakcí i 
její název. V obou databázích je také možno určit Diels-Alderovu reakci pomocí funkce 
mapování atomů, o které bude pojednáno dále. Využití hledání klíčových slov se jeví 
jako velmi málo přesné. 
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Rešerše č. 11 Nalezněte příklady Diels-Alderovy cykloadice1 
 
Situace D – Potřebuji najít příklady obecného mechanismus reakce 
 
SCIFINDER SCHOLAR 
 

4. Hledám substrukturně – Zadám fragmenty, u nichž určím, jak se budou 
přeměňovat (v souladu s mechanismem Diels-Alderovy reakce). 

 

 
 

Systém bohužel hlásí příliš mnoho výsledků, což je nepravděpodobné. Ridley 
[Ridley, 2000] popsal ve svém článku stejnou chybu při vyhledávání pomocí mapování 
atomů. Je způsobena zřejmě tím, že pokud systém v první fázi hledání zjistí, že množina 
záznamů, které by musel hlouběji prohledat, je příliš široká, vyhledávání zastaví s výše 
zmíněným hlášením. 

 
BEILSTEIN 

4. Hledám substrukturně – Zadám fragmenty, u nichž určím, jak se budou 
přeměňovat (v souladu s mechanismem Diels-Alderovy reakce). Použiji funkci 
mapování atomů, která umožňuje zadefinovat, že určitý atom v reaktantu se na 
určeném místě vyskytuje i v produktu. Dále pomocí symbolu A s povolenými 
šesti substituenty (tzn. jakýkoliv atom s maximálním počtem možných 
substituentů) dodám volitelný zbytek molekuly. 

 

 

 

 
1 Diels-Alderova reakce je reakcí konjugovaných dienů (uhlovodíky s dvěmi dvojnými vazbami ob 
jeden uhlík) s alkeny (acyklické uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou), alkyny (acyklické uhlovodíky 
s jednou trojnou vazbou) nebo druhou molekulou dienu za vzniku šestičlenného kruhu [Svoboda]. 
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Výsledky: 

• 52 reakcí 

• většina reakcí skutečně odpovídá požadavku na Diels-Alderovu cykloadici 

 

Závěr 

Funkce mapování atomů je dostupná u obou databází Bohužel nebylo možné 
v případě SciFinder Scholar řádně prověřit. 
 



 84 

6.1.4 Příklad komplexnějšího vyhledávání 

Rešerše č. 12 Rešerše na téma Morfin – základní vlastnosti, reaktivita a 
přeměna na jiné fyziologicky aktivní produkty (příklad přeměny 
morfia na heroin) 

 

A. Pro seznámení se s tématem zvolíme některou z elektronických encyklopedií – 
např. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry 

 

 
 
Zjistíme, že morfin je přírodní alkaloid s následující strukturou: 

 
 
R skupina je vodík (pokud je CH3, jde o kodein). Poprvé 

byl připraven M. Gatesem (článek o tom vyšel v roce 1956). 
Registrační číslo CAS je 57-27-2 a sumární vzorec C17H19NO3. 

 

 

 

B. Registrační číslo použijeme jako vstup do databáze Beilstein pro zjištění 
podrobností o vlastnostech morfinu (je třeba zadat i s pomlčkami) 

Výsledky: 

• 34 záznamů 
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Sloučeniny se od sebe navzájem liší stereochemií, čili polohou určitých vazeb 
v prostoru. Pro porovnání použijeme opět registrační číslo do SciFinder Scholar (není 
nutné zadávat s pomlčkami). I při vyhledání podle názvu – morphine, získáme pouze 
tento jediný záznam. 
 

  
 

Vyhledaný záznam byl porovnán s výsledky z databáze Beilstein a polohou vazeb 
přesně odpovídá záznam č. 2 (na obrázku v detailu).  
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Z detailu pak můžeme zjistit např. 15 různých údajů o bodu tání (i s potřebnou 
informací o rozpouštědle a s citací příslušného zdroje: 

 

 
 
 
 

 
Stejně organizováno je i další velké množství vlastností: 
 

 
 

 
 

Co se týče reaktivity, lze si samozřejmě nechat zobrazit reakce, ve kterých morfin 
vystupuje jako reaktant. Je jich 247 – řazení pouze na reakce nelze použít, pracuje 
s celými záznamy nalezených sloučenin. Pomocí SciFinder Scholar nalezneme 153 
reakcí, v nichž je morfin reaktantem. 
 
Příprava/výroba morfinu 

Morfin lze izolovat z přírodních materiálů – informace o tom nalezneme přímo 
v detailu sloučeniny (Beilstein). Nalezneme zde 15 citací zdrojových dokumentů, 
nejčastěji se týkají izolace morfinu z rostliny Papaver somniferum (mák setý). 
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Pokud chceme vyhledávat syntetické reakce, nejjednodušším způsobem je zadat 
potřebné informace do polí ze skupiny Reakce (Reaction). S registračním číslem CAS 
v databázi Beilstein není možno dále pracovat, je potřeba zjistit BRN (Beilstein 
Registration Number). Pomocí něho identifikujeme produkt a výběr zúžíme zadáním 
reakční klasifikace. 
 

 
 
Výsledky: 

• 168 reakcí 
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Setříděním do skupin podle BRN reaktantů můžeme např. zjistit, že v pěti různých 
případech se jako další reaktant použil jodomethan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud bychom měli zájem i o bibliografické informace spojené s přípravou morfinu, 
lze v SciFinder Scholar v rámci databáze Registry vyhledat záznam sloučeniny a poté 
vyhledat záznamy primární literatury, která se vztahuje k nabízeným tématům. 
 

 
 

Výsledkem je soubor 1370 záznamů, dále jej můžeme zúžit např. analýzou podle 
typu dokumentu, čímž se můžeme dostat třeba pouze k patentům. 
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Zde v detailu záznam patentu o extrakci alkaloidů z opia. Přiřazená role morfinu 
mimo jiné i příprava (PREP). 

 

 
 
Příklad přeměny na jinou aktivní látku: heroin 

 
Při vyhledání heroinu postupujeme analogicky jako v případě morfinu, z externího 

zdroje zjistíme registrační číslo CAS, v rámci SciFinderu vyhledáme přesnou strukturu, 
kterou porovnáme s několika výsledky z Beilsteinu. Případně je možné zadat strukturní 
dotaz, tento postup bude ovšem vzhledem k náročnosti vzorce patrně dost zdlouhavý. 
Zjistíme BRN a zadáme opět do polí pro reaktant a produkt. 
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Záznam 3,6-diacetylmorfinu neboli heroinu: 
 

 
 

 
 
Výsledky: 

• 3 reakce 
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Zjistili jsme, že přeměna morfinu na heroin se dá provádět buď reakcí s ethenonem, 
s acetanhydridem (dalšími reagenty je buď benzen, pyridin nebo kyselina sírová) nebo 
s acetylchloridem. 
 

Výsledkem vyhledávání v databázi CASREACT je jediná reakce, shodou okolností 
přeměna heroinu právě z morfinu. Postup hledání již byl několikrát zmiňovaný – po 
identifikaci látky nalezen její záznam, následuje volba vyhledání souvisejících reakcí, 
kde heroin vystupuje jako produkt. Jde o podobnou reakci, která se vyskytla v databázi 
Beilstein: směs morfinu a kyseliny sírové reaguje s acetanhydridem. 
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7. Závěr 

7.1 Výsledky testování navržených postupů 

V případě postupu podle prvního z diagramů: obecné vyhledávání na základě 

identifikace látky, lze konstatovat, že na uvedených testovacích rešerších bylo možné 
jej využít a dojít zároveň k uspokojivému výsledku. Následující komentáře 
k jednotlivým krokům jsou shrnutím provedených pozorování.  

1. Znám číslo CAS  

V testovacích rešerších je záměrně potlačeno, aby se mohlo postoupit i k dalším 
krokům, ale podle toho, co ukázala např. závěrečná komplexnější rešerše je to v mnoha 
případech nejrychlejší způsob jak spolehlivě identifikovat sloučeninu 

2. Jednoznačný název  

Zde je problémem určení, co ještě je jednoznačným názvem a co už ne. Navíc bylo 
zjištěno, že v testovaných databázích je k záznamům sloučenin připojen obvykle 
rozsáhlý seznam synonym, mezi kterými systémy rovněž vyhledávají. Proto chemický 
název nesmí být opomíjen, často je jeho vyhledání velmi rychlým přístupem k záznamu 
sloučeniny. V rámci diagramu by bylo asi vhodnější umístit tuto možnost na stejnou 
příčku jako hledání přesné struktury 

3. Hledám přesnou strukturu 

Zadání strukturního vzorce místo názvu je věcí možní i trochu intuitivní a také 
záleží na vědomostech uživatele. Pokud se obává, že udělá chybu v názvosloví, raději 
zvolí strukturní vzorec. A navíc vždy existuje možnost, že zadaná forma názvu nebude 
ani mezi synonymy. Také záleží na složitosti vzorce, pokud bude jeho nakreslení trvat 
příliš dlouho, uživatel se nejdříve pokusí o jeho vyhledání pomocí názvu, i když si třeba 
nebude jist jeho jednoznačností. Třetím aspektem, na kterém záleží při rozhodnutím 
jestli zvolit název nebo vzorec je také očekávání, zda  bude sloučenina v databázi 
nalezena. Pokud ne, lze pak rychle navázat např. substruktuním hledáním.   

4. Hledám substrukturně 

Stejně jako je to naznačeno v diagramu pro reakce, substrukturní hledání může být 
pro určitý typ dotazů výchozím bodem (např. v rešerši č. 4, kde jsou požadovány 
konstituční izomery dibromofenanthrenu).  

5. Hledám podle sumárního vzorce 

Opět pro určitý typ dotazu nemusí stát tento krok až na posledním místě, ale lze jej 
kombinovat, pokud to databáze dovolí, např. se strukturním dotazem (rešerše č. 4 – 
PubChem). Může tedy sloužit ke zpřesňování dotazu, nejen tedy jako poslední možnost 
najít požadovanou sloučeninu (mnohdy mezi stovkami sloučenin s tímtéž vzorcem). 

 
Pokud jde o diagram obecného postupu vyhledávání informací o reakcích, zde je 

situace trochu jiná. Diagram se spíše snažil o zachycení možných situací při plnění 
informačních potřeb uživatele, proto hlavní důraz spočíval zejména na správném určení 
situace a zjištění, zda postup vyhovuje. Lze konstatovat, že pro určené rešerše byl 
postup vyhovující. Mnohem více však v tomto případě záleží na typu dotazu. Základní 
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postup musel být vždy ještě zpřesňován (např. v rešerši č. 8 analýzou druhu 
rozpouštědla, v rešerši č. 9 zadáním termínu příprava do pole reakční klasifikace a 
v rešerši č. 10 zadáním Diels-Alderovy cykloadice do pole pro typ reakce). Otázkou je, 
zda je možné standardizovat postupy vyhledávání reakcí do nějaké větší hloubky, aniž 
bychom nenarazili na překážku v podobě nezvládnutelného množství variant. Ovšem i 
na tomto problému se bude dále pracovat. 

7.2 Srovnání vyhledávacích možností a vlastností vybraných 
databází 

Závěry patrně nebudou nijak překvapivé. Na poli informací o reakcích databáze 
Beilstein v prostředí Crossfire Commander nabízí větší možnosti, především díky 
podrobnější indexaci. Další výhodou oproti SciFinder Scholar je, že umožňuje 
kombinaci strukturního vyhledávání a vyhledávání v selekčních polích. SciFinder nabízí 
pouze následnou analýzu výsledků podle několika hledisek.  

SciFinder Scholar samozřejmě poskytuje větší komfort v práci s bibliografickými 
záznamy, což se v této práci nemohlo ukázat naplno, neboť postupy byly zaměřeny na 
vyhledávání faktografických informací.  

Co se týče strukturního a substrukturního vyhledávání, obě databáze nabízejí 
srovnatelné možnosti. Základním rozdílem ve strukturním vyhledávání může být fakt, 
že v databázi SciFinder Scholar je potřeba množinu výsledků spíše zužovat, naopak 
v databázi Beilstein je implicitní nastavení na přesné hledání a pokud uživatel chce i 
další látky typu izotopů, iontů atd., musí tyto volby nastavit ručně.   

Pokud jde o databázi PubChem, ač dostupná zdarma, v mnoha ohledech drží krok se 
svými staršími konkurenty. Pokulhává zejména v substrukturním hledání, které není 
navrženo právě intuitivně a chybí dostatečná výuková literatura. Samozřejmě se nemůže 
vyrovnat po stránce objemu zachycených dat, ale to nebylo předmětem zkoumání. 

Shrnutí zjištěného chování a vyhledávacích možností je uvedeno v tabulce na 
obrázku č. 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94 

 
Problém/Databáze SciFinder Scholar Beilstein (Gmelin) PubChem 

Hledání podle 
chemického názvu 

Výsledkem je malý 
počet sloučenin 

Vyhledává i mezi 
směsmi 

Na 1. místě hledaná 
sloučenina, za ní 

výsledky substrukt. 
hledání 

Sumární vzorec Zadat v Hillově 
pořadí 

Zadat v Hillově 
pořadí 

Zadat v jakémkoliv 
pořadí 

Poloha vazeb ve 
strukturním dotazu 

Necitlivý, nalezne 
všechny stereoiz. i 
nekomplet. def. lát. 

Necitlivý, nalezne 
všechny stereoiz. i 
nekomplet. def. lát. 

Citlivý, nalezne 
pouze ten izomer, 

který je zakreslen v 
editoru 

Volitelná násobnost 
vazby 

Ano Ano Ano (při testovací 
rešerši ovšem 

nefunkční) 
Volitelná poloha 

substituentů 
Ano Ano Ne 

Tautomery Vyhledá oba Vyhledá pouze 
zadaný 

Vyhledá oba (po 
nastavení) 

Slitiny Pouze složení (ne 
přesně) 

Složení i rozmezí 
obsahů 

Pouze složení (v 
názvech) 

Reakční klasifikace 
(příprava) 

Ne Ano --- 

Reakční typ (jméno 
reakce) 

Ne Ano --- 

Třídění podle 
rozpouštědla 

Ano Ano --- 

Třídění podle 
výtěžku 

Ano Ano --- 

Třídění podle 
bibliografických 

údajů 

Ano Ne --- 

Obr. č. 12 Přehled vyhledávacích možností a vlastností vybraných databází 
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9. Přílohy 

Příloha č. 1 Ukázka několika typů identifikátorů a chemických vzorců 

Chemický 
název 

CAS 
RN 

BRN InChi SMILES 
Sumární 
vzorec 

Strukturní vzorec 

fenylmethanal 100-52-7 
 

471223 
 

InChI=1/C7H6O/
c8-6-7-4-2-1-3-5-

7/h1-6H 

C1(=CC=CC
=C1)C=O C7H6O 

 

cis-but-2-
enová 
kyselina 

503-64-0 
 

1719942 
 

InChI=1/C4H6O2
/c1-2-3-4(5)6/h2-
3H,1H3,(H,5,6)/b

3-2-/f/h5H 

C(C(=O)O[H
])=CC 

C4H6O2 
 

 

trans-but-2-
enová 
kyselina 

107-93-7 
 

1719943 
 

InChI=1/C4H6O2
/c1-2-3-4(5)6/h2-
3H,1H3,(H,5,6)/b

3-2+/f/h5H 

C(C(=O)O[H
])=CC 

C4H6O2 
 

 

but-2-enová 
kyselina 
(nekompletně 
def. látka) 

3724-65-0 
 

1098434 
 

InChI=1/C4H6O2
/c1-2-3-4(5)6/h2-
3H,1H3,(H,5,6)/b

3-2+/f/h5H   * 

C(C(=O)O[H
])=CC ** 

C4H6O2 
 

 

* InChI pro nekompletně definovanou látku je stejné jako pro variantu trans 

** SMILES nezazanmenává stereochemii sloučeniny 

 
Příloha č. 2 Záznam z databáze Derwent Chemistry Resource (převzato z: [Dialog]) 

   DIALOG(R)File 355: Derwent Chemistry Resource  
   (c) 2005 Thomson Derwent. All rights reserved.  
     
   0000102080  

  /NA, 

NA= 
Preferred Name:               NITRAZEPAM  

  DN= DCR Number:                   102080  
  XD= External DCR Number:          102080-0-0-0  
  CN= Specific Compound Number:     R01158; R07594  
  ID= DDF Structure ID:             NITRAZPAM  
  /NA, 

NA= 
Systematic Chemical Name:  

    7-Nitro-5-phenyl-1,3-dihydro-benzo[e][1,4]diazepin-2-one  

  /SY, SY= 
Synonyms: ALODORM; APODORM; AREM; ATEMPOL; BENZALIN; CALSMIN; 

CERSON; DESCANSOL; DORMICUM; DORMIGEN; DORMO-PUREN; 
   DUMOLID; EATAN-N; EPIBENZALIN; EPINELBON; EUNOCTIN; GERSON;  
   HIPNAX; HIPNOTAB; HIPSAL; HIRUSUKAMIN; HUBERPLEX; HYPNOTEX;  
   HYPNOTIN; IBROVEK; IMADORM; IMESON; INSOMA; INSOMIN; IPERSED;  
   IPNOZEM; LA-1; LA-I; LAGAZEPAM; LIVETAN; LYLADORM; MAGADON;  
   MEGADON; MITIDIN; MODADAN; MOGADAN; MOGADON; MP-NITRAZEPAM;  
   NELBON; NELMAT; NELUROLEN; NEMNAMINE; NEOZEPAM; NEUCHLONIC;  
   ; NITRAX; NITRAZEPAM; NITRAZEPAN; NITRAZEPHAR; NITRAZEPOL;  
   PADOR; PAXADORM; PAXISYN; PELSON; PELSONFILINA; PERSOPIR;  
   PROSONNO; QUILL; RADEDORM; RELACT; RELAX; REMNOS; RO-4-5360;  
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   RO-45360; RO-53059; S-2000; SCHLAFTABLETTEN-23; SERENEX;  
   SINDEPRES; SOLIUM; SOMITRAN; SOMNASED; SOMNIBEL-N; SOMNIPAR;  

   
SOMNITE; SONEBON; SONIPAN; SONNOLIN; SONOTRAT; SUREM; TAZEPAM; 

TRAZENIN; TRI; UNISOMMNIA; UNISOMNIA  
  MW= Molecular Weight:             281.2699  

  /EC, 

EC=, 

MF= 

Molecular Formula (Orig):     C15 H11 N3 O3  

  MF= Molecular Formula (Comp):     C15H11N3O3  
   Structured Molecular Formula  

  SF=     Fragment and Multiplier:  C15H11N3O3 1  
  NG=     Number of Fragments:      1  
  TF=     Total Fragments:          1  
  RR= Ring Index Numbers:           01829  
  DR= Derwent RN:                   1158  
  /DE Substance Descriptor:         BENZODIAZEPINES  

   DDF Descriptors  
  /DE     Activity:       SEDATIVES  

  /DE 
    Substructure:   BENZODIAZEPINE; NITROARENE; BH-LINKED-CC; 

LACTAM  
  /DE     Mechanism:      BENZODIAZEPINE-AGONIST.; GABAMINERGIC  

   

  

   
GS displays the graphic structure when DialogLink 5.0 is 

used.  
 
 

Příloha č. 3 Zkratky funkčních skupin používané v chemických vzorcích (převzato z: 
[Svoboda, 2005]) 

Vzorec funkční skupiny Název Zkrácený zápis 

CH3- methyl Me- 

CH3CH2- ethyl Et- 

C6H5- phenyl Ph- 

(CH3)2CH- isopropyl i-Pr- 

(CH3)3C- terc-butyl t-Bu- 
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Příloha č. 4 Vydávání rejstříků k Chemical Abstracts v průběhu jednoho století 
(převzato z: [CAS4])  

Souborný 
rejstřík 

(Collective 

Index) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

Pokryté 
roky 

1907 
1916 

1917 
1926 

1927 
1936 

1937 
1946 

1947 
1956 

1957 
1961 

1962 
1966 

1967 
1971 

1972 
1976 

1977 
1981 

1982 
1986 

1987 
1991 

1992 
1996 

1997 
2001 

2002 
2006 

Svazky 1-
10 

11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
55 * 

56-
65 

66-
75 

76-
85 

86-
95 

96-
105 

106-
115 

116-
125 

126-
135 

136-
145 

Autorský x x x x x x x x x x x x x x x 
Předmětový x x x x x x x x **      x 

Obecně 
předmětový         x x x x x x x 

Látkový         x x x x x x x 
Sumárních 

vzorců  *** *** *** x x x x x x x x x x x 

Numerický      x x x x x #     

Patentové 
konkordance        x x x #     

Patentový          x x x x x x 

Cyklických 
sloučenin      x x x x x x x    

Průvodce 
rejstříky        x x x x x x x x 

Na CD-
ROM          x x x x x  

* V roce 1957 byla perioda vydávání rejstříků změněna z 10 let na 5 let 
** Počínaje 9. periodou byl Předmětový rejstřík rozdělen na Obecně předmětový a Látkový 
*** Léta 1920-1946 pokrývá jeden souhrnný Rejstřík sumárních vzorců 
# V roce 1981 byl Numerický patentový rejstřík a Rejstřík patentové konkordance sloučen do Patentového rejstříku 

 
Příloha č. 5 Databáze SciFinder a možnosti hledání informací o reakcích (převzato z: 

[Ridley, 2000]) 

Volba hledání 

v SciFinder 

Prohledávaná 

databáze 

Časové 

pokrytí 
Obsahové pokrytí 

Explore by Research 
Topic nebo Refine by 

Research Topic 

CAS bibliografická 
databáze (CAPLUS) 

1967- 
Přes 8000 seriálů; patentové 

dokumenty z více než 30 zemí 
světa. 

Explore by Chemical 
Substance (Chemical 
Structure), poté Get 
Substances 

CAS databáze látek 
(REGISTRY) 

1967- 
Pozn. Jakmile jsou látky nalezeny, 
reakce jsou vyhledávány v CAS 

bibliografické databázi. 

Explore by Chemical 
Substance (Chemical 
Structure), poté Get 
Reactions 

CAS databáze 
reakcí(CASREACT) 

1985- 
(seriály) 
1991- 

(patenty) 

Přes 100 klíčových seriálů o 
chemické syntéze (ne reakce 
zahrnující anorganické nebo 

koordinační sloučeniny či 
polymery). 



Evidence výpůjček 
 
Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této diplomové práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 
že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 
V Praze, 17.8. 2006 
     Lucie Šmídová  
 

Jméno Katedra / Pracoviště Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


