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V mineralogické praxi jsou k dispozici rĤzné tištČné mineralogické urþovací tabulky, pĜíruþky a
pokusy o determinaþní klíþe, ale jejich využití je omezené nutností stanovení všech parametrĤ, na
kterých je pĜíslušný klíþ postaven. Pokud neznáme, nebo nemĤžeme z nČjakého dĤvodu stanovit
nČkterou ze základních vlastností, bývá urþování velmi obtížné a mnohdy nemožné. Existuje také celá
Ĝada mineralogických databází, žádnou z nich však dosud nelze využívat jako klasický determinaþní
klíþ, podobný tČm, které existují napĜ. v botanice a v zoologii. Všechny dosavadní pokusy vytvoĜit
identifikaþní mineralogický klíþ vždy ztroskotaly na velké rozmanitosti a promČnlivosti jednotlivých
vlastností a to i v rámci jednoho mineralogického druhu.
Navrhované Ĝešení elektronické databáze propojené se souvisejícími datovými zdroji ýeské
geologické služby a webovými aplikacemi pro urþování minerálĤ mĤže sloužit jako katalog tČžkých
minerálĤ, ale také umožĖuje vyhledávat minerály na základČ kombinací rĤzných vlastností, které je
možné na pĜíslušném vzorku stanovit.
V databázi jsou u každého minerálu uvedeny základní fyzikálnČ-optické vlastnosti pozorovatelné
v binokulární lupČ (napĜ. barva, prĤhlednost, tvar, lesk, lom, štČpnost, inkluze, dvojþatČní, zonálnost,
krystalová soustava, alterace, hustota, vryp, fluorescence, magnetické vlastnosti), v polarizaþním
mikroskopu v procházejícím svČtle (napĜ. barva, štČpnost, pleochroizmus, index lomu, dvojlom,
zhášení, charakter zóny, charakter minerálu), v odraženém svČtle (napĜ. barva, anizotropie, odraznost,
mikrotvrdost, vnitĜní reflexy), chemické vlastnosti (hlavní chemické prvky obsažené ve vzorci,
rozpustnost v kyselinách) a v poznámce další pĜípadné pomocné identifikaþní znaky. Databáze
obsahuje v souþasné dobČ zhruba 200 položek a mĤže být dále doplĖována.
Nad touto databází pracuje webová aplikace elektronického klíþe, která umožĖuje zadávat
jednotlivé parametry stanovené u pĜíslušného vzorku. Volba parametrĤ pro urþení minerálu je plnČ
v kompetenci uživatele a žádná položka není povinná. Uživatel klíþe si tak vybere takové vlastnosti,
které je schopen u pĜíslušného vzorku stanovit. Po zadání hodnoty pĜíslušného parametru se otestuje
efektivita podmínky, která udává poþet minerálĤ z databáze, které podmínce vyhoví. Uživatel tak
získá pĜehled, které ze zadaných parametrĤ mají zásadní vliv na zúžení výbČru. Po nastavení
parametrĤ je možné spouštČt vyhledávání v databázi, pĜiþemž lze jejich zapínáním a vypínáním
testovat rĤzné kombinace. Je tedy napĜíklad možné zužovat výbČr minerálĤ postupnou aktivací
nastavených parametrĤ.
Elektronický klíþ mĤže být užiteþný zejména pĜi zpracování a mikroskopickém studiu vzorkĤ
tČžkých minerálĤ, zvláštČ tČch ménČ bČžných, nesnadno identifikovatelných, nebo netypicky
vyvinutých. Aplikace klíþe je uzpĤsobená pro snadné zprovoznČní v cizojazyþných mutacích a dále je
možné vytvoĜit omezené datové sady napĜíklad pro výukové úþely.
Zaþali jsme již pracovat na vytvoĜení obdobné databáze horninotvorných minerálĤ a ukáže-li se
užiteþnost a patĜiþná využitelnost, pĜijde na Ĝadu databáze rudních minerálĤ, pĜípadnČ i ostatních,
ménČ rozšíĜených minerálních druhĤ.
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