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 česká zahraniční politika

 Evropská integrace

 mezinárodní bezpečnost

 problematika konkrétních států a regionů

 mezinárodní organizace

 teorie mezinárodních vztahů

 rozvojová a humanitární pomoc 
 diplomacie
 politologie
 mezinárodní ekonomika
 mezinárodní právo 

Tematika



Sudetoněmecký 
problém 

Studená válka

Projevy 
zahraničních 

politiků

Problematika 
rozvojových zemí



Druhy dokumentů

 Monografie, sborníky, ročenky, drobné tisky - přes 60 000 

záznamů výběrově doplňovaných anotacemi, obsahy, bibliografickými 
údaji o recenzích v odborných časopisech i odkazy na plný text publikace

 Periodika - více než 400 titulů převážně zahraničních odborných 

časopisů

 Články, kapitoly - 17 500 záznamů článků z českých a zahraničních 

odborných časopisů, kapitol knih, statí ze sborníků (od roku vydání 1993, s 
odkazy na plné texty dostupné v databázích a/nebo volně na internetu)



J. Novák (vědec)

Prof. doc. PhDr. JUDr. Ing. Mgr.  
Ph.D. M.A. E.MA MPhil. CSc.

 konkrétní titul (článek v odborném časopise, 
kniha) – velmi často právě vycházející/ještě 
nevydaný – IHNED a nejlépe ONLINE 

 tištěná verze x online verze

 všechny práce konkrétního autora (články, knihy, 
policy papers)



J. Novák (vědec)

Prof. doc. PhDr. JUDr. Ing. Mgr.  
Ph.D. M.A. E.MA MPhil. CSc.

• úzce vymezené téma 
články v impaktovaných/recenzovaných 
časopisech
odborné nejnovější monografie
starší publikace – recenzované

– citované 
– (obsah) 

(dostupnost ve fondu a/nebo v e-verzi) 



J. Novák (vědec)

Prof. doc. PhDr. JUDr. Ing. Mgr.  
Ph.D. M.A. E.MA MPhil. CSc.

 vyhledává dle autora, (kontroluje vydání) 

 vyhledává dle tématu – úzké vymezení
– klíčová slova v eng, …

 zpracování rešerší/podkladů k akvizici zadává 
stážistům



J. Novák (vědec)

Prof. doc. PhDr. JUDr. Ing. Mgr.  
Ph.D. M.A. E.MA MPhil. CSc.

požaduje 
• přehledy citovanosti vlastních prací

• bodové hodnocení konkrétních časopisů

pro studenty v PDF
• plné texty vlastních prací 
• zajímavé texty významných autorů
• přehledy web. stránek s kvalitními a hodnověrnými plnotextovými zdroji



Anna N. (studentka VŠ)

 ověřit rozsah tématu vysokoškolské práce

 sestavit bibliografii okamžitě DOSTUPNÝCH
zdrojů

 požadavek osobní/emailové konzultace s vědci 
ústavu



Anna N. (studentka VŠ)

knihy - dostupnost v tištěné a/nebo v e-verzi

články - dostupnost v e-verzi, u tištěné verze – fotí/skenuje

statistiky z odborných ročenek - dostupnost v e-verzi, u tištěné verze 

dostupnost ve studovně – fotí/skenuje

Zdroje: nerozlišuje druh dokumentu 
nepožaduje nejaktuálnější tituly*
nepožaduje nejkvalitnější tituly 
vymezí jazyk dokumentu - CPK

originály upravených obrázků dostupné na: http://agricongress2015.in/format-of-abstract/ ; http://www.titanui.com/21096-vector-fashion-city-girls-illustration-06/ ; 
http://www.thinkstockphotos.com/image/

http://agricongress2015.in/format-of-abstract/
http://www.titanui.com/21096-vector-fashion-city-girls-illustration-06/
http://www.thinkstockphotos.com/image/


 Máte něco o -„ perspektivách evropské bezpečnosti v 
souvislosti s vývojem bezpečnostní politiky EU v letech 2000-
2010…„?

-„ zahraniční politice ČR po roce 1992 v eng, ger, 

 Mám práci na téma: mezinárodní sankce jako nástroj řešení 
konfliktů v mezinárodních vztazích a způsoby jejich uplatnění 
v zahraniční politice mezinárodních organizací… , máte k tomu 
něco?

Problém s formulací rešeršního dotazu, výběrem klíčových slov



 zahraniční a české plnotextové (bibliografické) databáze

 PLNÉ TEXTY publikací ústavu 

 plné texty odborných časopisů

 tematické přehledy, rešerše, seznamy zdrojů

 odkazy na relevantní webové stránky (zahraniční výzkumné 
instituce,  mezinárodní organizace, virtuální knihovny)

 oborové zpravodajství (nové knihy, novinky, konference, 
semináře)

 Evropský tezaurus mezinárodních vztahů a regionálních  studií 
(8 200 termínů v 9 jazycích)

Centrální přístupový bod k vybraným odborným zdrojům



Plné texty knih z produkce ÚMV



Zahraniční politika

Česká zahraniční politika 
(dokumentační přehled s odkazy na 
plný text )

2014/říjen
2014/září
2014/srpen
2014/červenec
2014/červen 

Dokumentové centrum slouží k vyhledávání aktuálních i archivních informací o české zahraniční politice, a to jak v dokumentech oficiálních, tak ve 
významných českých médiích. Projekt vznikl jako součást grantu GAČR „Česká zahraniční politika a post-západní globální řád“ (registrační číslo: 14-
274965), který je řešen na Ústavu mezinárodních vztahů. Cílem projektu je přehledně na jednom místě poskytnout zásadní informace o české 
zahraniční politice, a to především pro badatele v oblasti zahraničních vztahů České republiky. Projekt je ale zároveň určen i pro širší odbornou 
veřejnost. Dokumentové centrum české zahraniční politiky funguje ve spolupráci s knihovnou Ústavu mezinárodních vztahů.



IReL
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