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Abstrakt

Tezaurus MeSH (Medical Subject Headings) je řízený slovník biomedicínských 
pojmů, budovaný americkou Národní lékařskou knihovnou. Byl vytvořen za 
účelem indexace záznamů v databázi Medline, ale v současnosti je používán 
i v jiných systémech a také v jiných jazykových mutacích, mimo jiné i v češtině. 
Tvůrcem českého překladu MeSH je Národní lékařská knihovna.

MeSH je rovněž významným nástrojem pro vyhledávání informací v databá-
zích, v nichž je využíván. Jeho hierarchická struktura a rozsáhlý odkazový apa-
rát usnadňuje uživateli orientaci v hledaném tématu a zjednodušuje formulaci 
dotazů, takže uživatel není nucen pro dosažení úplnosti vyhledávání zadávat 
všechna synonyma určitého pojmu. Moderní vyhledávací rozhraní orientova-
ná na koncového uživatele a umožňující zadávání dotazů v přirozeném jazyce 
pak využívají MeSH jako pozadí pro obohacování dotazu zadaného uživatelem 
o další relevantní termíny, v některých případech systém dotaz přímo do MeSH 
„překládá“. Na základě deskriptorů MeSH extrahovaných z vyhledaných zázna-
mů jsou také vytvářeny filtry a další pomůcky pro úpravu výsledků dotazu. Mezi 
systémy, které tímto způsobem s MeSH pracují, patří např. PubMed, Ovid SP, 
ale také portál Medvik, jehož prostřednictvím je prohledávána databáze BMČ  
a katalogy NLK a dalších lékařských knihoven. 

Kromě vyhledávání vědeckých informací z tradičních databází slouží MeSH 
také k  vyhledávání věrohodných informací na webu, např. prostřednictvím 
portálu HON (Health on the Net Foundation), který MeSH využívá k  popisu 
webových stránek ve své databázi, nebo v databázi MedlinePlus určené laické 
veřejnosti, kde jsou pomocí MeSH formulovány dotazy na pacientské informa-
ce do PubMed/Medline. Národní lékařská knihovna buduje s použitím MeSH 
specializovanou sekci webových stránek nazvanou Zdroje o zdraví a nemoci 
pro občany.
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1. Úvod

Tezaurus MeSH (Medical Subject Headings) je řízený slovník biomedicínských 
pojmů, budovaný americkou Národní lékařskou knihovnou. Byl vytvořen za 
účelem indexace záznamů v databázi Medline, ale v současnosti je používán 
i v jiných systémech a také v jiných jazykových mutacích, mimo jiné i v češtině. 
Tvůrcem českého překladu MeSH je Národní lékařská knihovna (dále jen NLK).
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2. Využití MeSH při vyhledávání v databázích odborné literatury

MeSH je významným nástrojem pro vyhledávání informací v  databázích,  
v  nichž je využíván k  indexaci (standardizovanému popisu obsahu doku- 
mentů). Margaret Coletti nazývá MeSH ve svém přehledovém článku o  jeho 
vývoji klíčem k odemykání lékařské literatury [1]. Jeho hierarchická struktura 
a rozsáhlý odkazový aparát usnadňuje uživateli orientaci v hledaném tématu 
a zjednodušuje formulaci dotazů, takže uživatel není nucen pro dosažení úpl-
nosti vyhledávání zadávat všechna synonyma označující vybraný pojem. Byla 
provedena řada studií porovnávajících vyhledávání v databázi Medline s využi-
tím deskriptorů MeSH a s využitím klíčových slov, které prokázaly, že vyhledává-
ní prostřednictvím deskriptorů MeSH zlepšuje zejména úplnost, ale i přesnost  
vyhledávání [2].

Rešeršní systémy určené pro vyhledávání v databázích již v 80. a 90. letech 
umožňovaly využití funkcí pro expertní vyhledávání MeSH, např. vyhledávání 
záznamů indexovaných vybraným deskriptorem nebo deskriptory podřazený-
mi (funkce obvykle označovaná termínem explode) nebo prohlížení stromové 
struktury tezauru s cílem najít nejspecifičtější termíny. 

Studie způsobů vyhledávání koncových uživatelů, tj. uživatelů bez průpravy 
ve vyhledávání, však ukázaly, že tito uživatelé výhody MeSH často nevyužíva-
jí [3,4]. Řešení tohoto problému přinesla nová generace rešeršních systémů, 
která se objevila v 90. letech minulého století, a kromě jiného již využívala pro 
zadávání dotazů webové rozhraní. Tyto systémy umožňují tzv. mapování, ne-
boli převod dotazu zadaného v (kvazi) přirozeném jazyce na deskriptory MeSH, 
případně jeho obohacení o  deskriptory MeSH. Patří mezi ně např. volně do-
stupný systém PubMed či komerční Ovid SP, mapování umožňuje také rozhraní 
EBSCOhost a další. Práci s MeSH na pozadí využívá také portál Medvik, který 
umožňuje vyhledávání v  katalozích NLK a  v  databázi Bibliographia medica  
Čechoslovaca.

První možnost, tedy převod dotazu na deskriptory, využívá např. systém 

Obrázek 5 – Ukázka tvorby testu pro hodnocení kardiotokogramu 
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Ovid SP, který na základě statistické analýzy záznamů vyhledaných původním 
dotazem nabídne uživateli odpovídající deskriptory (viz. Obr. 2). S  deskrip-
tory je pak možno dále pracovat: lze vybrat a kombinovat i více deskriptorů  
najednou, označit deskriptor jako hlavní pojem, užít funkci Explode (vyhledání  
podřazených hesel) či použít tzv. podhesla.

Tento přístup je výhodný, pokud uživatel zadává dotaz obsahující jeden po-
jem, případně složitější dotaz rozdělí na jednotlivé části – pojmy, které mají svůj 
ekvivalent v tezauru. Systém může jednoduše přiřadit odpovídající deskripto-
ry, kombinace dílčích dotazů je pak posledním krokem rešeršní strategie. Slo-
žitější situace nastává v případě pojmů, které nemají jednoznačný ekvivalent 
v  tezauru (Obr. 3), či v případě dotazu, který kombinuje více pojmů (Obr. 4). 
Nabídka deskriptorů pak nemusí obsahovat pojmy, které by uživatel očeká-
val nebo které by odpovídaly jednotlivým pojmům v  případě rozděleného  

Obrázek 2 – Mapování pojmu v Ovid SP v případě zadání jednoho pojmu

Obrázek 3 – Mapování pojmu v Ovid SP v případě zadání nejednoznačného pojmu
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dotazu. Je však vždy možné v případě pochybností o správnosti použití nabíze-
ných hesel zvolit vyhledávání původního dotazu v klíčových slovech.

Druhý způsob využití MeSH – obohacování původního dotazu o odpovída-
jící deskriptory – je aplikován zejména v PubMedu. PubMed využívá při zpra-
cování dotazu tzv. překladové tabulky (MeSH translational table), se kterou 
jsou klíčová slova z dotazu porovnávána. Tabulka obsahuje jak deskriptory, tak 
nedeskriptory MeSH. Jakmile je nalezena shoda zadaného pojmu s  deskrip-
torem/nedeskriptorem obsaženým v  tabulce, příslušný deskriptor je přidán  
do dotazu (Obr. 5).

Výhodou tohoto přístupu je jednak možnost použít v dotazu všechny poj-
my najednou, bez nutnosti dotaz rozdělovat a opět kombinovat, a také to, že 
vyhledávání proběhne okamžitě, bez mezikroků. Experimentální studie proká-
zala, že obohacování dotazu deskriptory MeSH vede k větší úplnosti vyhledá-
vání, tedy více vyhledaným relevantním záznamům [5]. Naproti tomu přesnost 
vyhledávání může být nižší z důvodů chybného mapování (Obr. 6), případně 
proto, že PubMed automaticky používá u  deskriptorů výše zmíněnou funkci 
Explode.

Obrázek 5 – Obohacení dotazu v Pubmedu

Obrázek 6 – Chybné mapování v PubMedu

Obrázek 4 – Mapování pojmu v Ovid SP v případě zadání více pojmů
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Pokud chce uživatel PubMedu mít kontrolu nad deskriptory obsaženými  
ve vyhledávání, může využít alternativní způsob vyhledávání podobný výše 
zmíněnému Ovid SP, a sice místo zadání dotazu do PubMedu nejprve vyhle-
dávat pouze v  databázi MeSH a  získané deskriptory prostřednictvím funkce 
nazvané Search builder přenést do vyhledávání v  PubMedu (Obr. 7). Tento 
modul však pracuje pouze se strukturou tezauru, takže v případě zadání více 
pojmů nebo pojmu neodpovídajícího žádnému deskriptoru/nedeskriptoru  
je výsledek nulový.

Výsledky mapování se v jednotlivých systémech liší, jak ukázalo již srovnání 
šesti (některých dnes neexistujících rozhraní) různých rozhraní z roku 2002 [6], 
úplnost a přesnost vyhledávání tedy závisí do určité míry na správně zvolené 
rešeršní strategii, která je spjata se způsobem mapování užívaným zvoleným 
rešeršním rozhraním. 

Portál Medvik, který umožňuje vyhledávání v  katalozích NLK a  databázi  
Bibliographia medica Čechoslovaca, rovněž pracuje s tezaurem MeSH na po-
zadí, s  využitím kombinace obou výše popsaných metod. Dotaz uživatele  
zadaný v přirozeném jazyce je obohacován o vyhledávání s pomocí adekvát-
ních deskriptorů z tezauru MeSH, identifikovaných na základě shody klíčových 
slov z dotazu s deskriptorem nebo nedeskriptorem(tento proces je však skrytý, 
uživatel ho nevidí a nemá možnost ho ovlivnit), současně je však uživateli dána 
možnost svůj dotaz rozšířit nebo zúžit pomocí nabízených deskriptorů extra-
hovaných z vyhledaných záznamů. Po odeslání dotazu se pod seznamem vý-
sledků zobrazuje dynamicky generovaný oblak deskriptorů (Obr.8), který vždy 
odpovídá zadanému dotazu a  který umožňuje zúžit zadaný dotaz na zázna-
my obsahující vybraný deskriptor[7]. Oblak deskriptorů také uživateli posky-
tuje přehled o tematických souvislostech v rámci zadaného dotazu. Současně 
je generován i  seznam několika nejčastěji se vyskytujících deskriptorů, které 
mohou dotaz rozšířit. V neposlední řadě je výhodou portálu i práce s oběma 
jazykovými verzemi tezauru, vyhledávání může probíhat i zadáním anglických 
klíčových slov.

3. Použití MeSH při vyhledávání webových stránek

Tezaurus MeSH je používán také některými portály specializovanými na vy-
hledávání kvalitních webových stránek, ať už pro odborníky nebo pro laickou 

Obrázek 7 – Vyhledávání v databázi MeSH
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Obrázek 8 – Oblak deskriptorů v portálu Medvik

veřejnost. Patří mezi ně např. portál švýcarské neziskové organizace Health  
on the Net Foundation (HON). HON se zabývá hodnocením kvality webo-
vých stránek zaměřených na medicínu, kterým na základě splnění předepsa-
ných kritérií přiděluje logo kvality [8], a také budováním databáze webových 
stránek, která obsahuje stránky s  logem a stránky shromážděné manuálně či 
indexované robotem. Tezaurus MeSH je využíván jak robotem MARVIN pro 
identifikaci webových stránek s medicínským zaměřením, tak v rámci nástroje  
HONSelect, který prohledává databázi HON.

Dalším portálem využívajícím MeSH je MedlinePlus [9], portál americké  
Národní lékařské knihovny zaměřený na kvalitní informace pro laickou veřej-
nost. MeSH zde není používán pro vyhledávání ani pro tematické uspořádání 
portálu, ale slouží jako pojítko mezi portálem a databází PubMed. Součástí kaž-
dého zpracovaného tématu je také odkaz do PubMed obsahující rešeršní dotaz 
vytvořený z „věcných“ deskriptorů MeSH a z vybraných deskriptorů z kategorie 
Typ dokumentu (např. review, patient handout, guideline).

Dalším portálem využívajícím MeSH je MedlinePlus [9], portál americké 
Národní lékařské knihovny zaměřený na kvalitní informace pro laickou veřej-
nost. MeSH zde není používán pro vyhledávání ani pro tématické uspořádání  
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Obrázek 9 – Ukázka vyhledávání v databázi HON s využitím MeSH

portálu, ale slouží jako pojítko mezi portálem a databází PubMed. Součástí kaž-
dého zpracovaného tématu je také odkaz do PubMed obsahující rešeršní dotaz 
vytvořený z „věcných“ deskriptorů MeSH a z vybraných deskriptorů z kategorie 
Typ dokumentu (např. review, patient handout, guideline).

Jako příklad z  českého prostředí může posloužit část webu NLK nazvaná  
Informace o zdraví a nemoci pro občany, kde jsou prezentovány vybrané tiště-
né a elektronické zdroje určené laické veřejnosti. Jejich výběr z katalogu NLK 
probíhá na základě kombinace deskriptorů MeSH pro vybrané onemocnění  
a deskriptoru „populární práce“ označujícího typ dokumentu.

4. Závěr

S  masivním rozšířením fulltextového vyhledávání by se mohlo zdát, že tra-
diční postupy využívající při vyhledávání řízené slovníky typu MeSH ztrácejí  

Obrázek 10 – Dotaz z MedlinePlus
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na významu. Ukazuje se však, že tyto slovníky lze úspěšně využít na pozadí 
vyhledávání pro obohacení nebo upřesnění dotazu, aniž by uživatel musel znát 
jejich strukturu a princip uspořádání.
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