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Fakulta sociálních studií MU

 založena 1998 

 7 kateder

 13 Bc., 12 Mgr., 9 Ph.D. programů

 3 výzkumné instituty

 téměř 3,500 studentů
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 Orientweek a prohlídky knihovny

 8 Kurzů IG pro Bc. a 2 pro Mgr. studenty

 Služby a lekce pro doktorandy

Zdroj: pixabay.com

Lekce IG
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Vyhledávací nástroje

Zdroj: CartoonBucket.com
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Vyhledávací nástroje
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Vyhledávací nástroje
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 Jednoduché rozhraní alá Google

 Práce s vyhledávacím dotazem
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Téma
V tomto úkolu se budu věnovat bezpečnostním vztahům 
Severoatlantické aliance s Ruskem. Jak probíhal vývoj 
bezpečnostních vztahů mezi NATO a Ruskem?
Klíčová slova: 
NATO, Rusko, bezpečnostní vztahy, současný stav, studená 
válka
NATO and Russia, end of Cold war, mutual relations, security
realtions, development
2 databáze: 2 relevantní články

Cambridge Journals Online – HSS Collection
Tento záznam je z databáze Cambridge Journals Online – HSS 
Collection Vyhledávací dotaz jsem formulovala takto: NATO 
and Russia. Celkem se mi zobrazilo 827 136 výsledků. Dále 
jsem hledala nejvíce relevantní článek se zadaným heslem. 
Nejvíce mi vyhovoval hned první : „Chapter 9 – NATO and 
Russia : Progress or Process?“

Bc. studenti
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Mgr. studenti

"…Věnujeme se v současnosti s kolegy grantu… 

potřebujeme vytvořit narativní, případně systematickou 

rešerši literatury na téma Právní vědomí…

…studie, které se zabývají konceptem Právního vědomí 

("Legal consciousness/public sense of justice") a 

nějakou formou intervence, nebo edukace a současně 

se týkají mladistvých (cca 12-25 let)…"

…požádat o pomoc ohledně schválení, že 

vyhledávací klíč…neobsahuje závažné chyby či zda 

by jej bylo možné zkrátit."
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Mgr. studenti II. 

Vyhledávací klíč:

("legal consciousness" OR "consciousness of law" OR "public 

sense of justice" OR "knowledge of law" OR "legal knowledge" 

OR "opinion about law" OR "trust in law" OR "belief in law" OR 

"faith in law" OR "beliefs about law" OR "law awareness" OR 

"awareness of law" OR "legal awareness" OR "legal sense" OR 

"sense of law" OR "law acquintance" OR "acquintance of law" OR 

"legal acquintance") AND ("education" OR "civic education" OR 

"citizenship education" OR "legal education" OR "intervention" 

OR "research" OR "experiment" OR "study" OR "teaching" OR 

"enhancement" OR "support" OR "training" OR "improvement" 

OR "comparative analysis") AND ("pupils" OR "adolescents" OR 

"students" OR "children" OR "youth" OR "young adults")
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