
�� ELEKTRO 11/2007

odborná literatura

Publikace vydavatelství BEN 

CNC obráběcí stroje 
a jejich programování
autor: Štulpa Miloslav
rozsah: 120 stran B5
vydáno: září 2006
běžná cena: 199 Kč včetně 
5% DPH 

           (v e-shopu 177 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/140865

Publikace je zaměřena na čtenáře, kteří 
mají zájem získat či prohloubit si vědomosti 
o technice CNC (Computer Numeric Control, 
číslicové řízení počítačem) ve strojírenství, 
o principech řízení CNC nebo o způsobech 
programování. Obsahem publikace jsou i dal-
ší témata související s problematikou CNC. 
Kniha je psána tak, aby byla srozumitelná ši-
roké odborné veřejnosti a svou koncepcí vy-
hovuje i jako učebnice pro výuku na odbor-
ných školách všech stupňů se zaměřením na 
strojírenství. Na uvedených příkladech si lze 
po předchozím prostudování procvičit progra-
mování CNC. Ti, kteří již tuto oblast znají, se 
mohou dovědět více o možnostech obrábě-
cích strojů CNC, o principech a možnostech 
dalšího ručního programování (při nepoužití 
kódu ISO) a v systémech CAD/CAM. 

Elektrotechnologie
materiály, technologie 
a výroba v elektronice 
a elektrotechnice

autor: Šavel Josef
rozsah: 314 stran B5
vydáno: leden 2006

běžná cena:  249 Kč včetně 5% DPH  
(v e-shopu 221 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/120986
Tato učebnice se od předcházejících vel-

mi podstatně liší pojetím a obsahem. Je však 
vhodnou syntézou obou přístupů. První část 
je věnována hlavním druhům materiálů, a 
to jak z hlediska jejich fyzikálních vlast-
ností, tak jejich použití v oblasti moderní 
elektroniky a elektrotechniky. Druhá část 
se zabývá přípravou materiálů s uspořáda-
nou strukturou. Na ni navazuje kapitola tý-
kající se změny vlastností materiálu změnou 
složení, která kromě klasické technologie 
směsí, slitin a sloučenin obsahuje speciál-
ní technologické procesy při výrobě polo-
vodičů. V závěrečné části je na technologii 
přípravy objemových monokrystalů struč-
ně demonstrována nutnost respektovat zá-
sady ekologie. 

Elektrotechnická měření 

autor: neuveden
rozsah: 256 stran B5 
vydáno: srpen 2002
běžná cena: 199 Kč včetně  
5% DPH 
(v e-shopu 177 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/121012

Učební text je koncipován tak, aby stu-
dent získal přehled o základních analogo-
vých měřicích přístrojích a metodách mě-
ření základních aktivních i pasivních elek-
trických veličin. Student by měl být po 
prostudování učebnice schopen samostatně 
zvolit vhodnou metodu měření a měřicí pro-
středky pro danou měřicí úlohu, vykonat 
měření v praxi a vypracovat protokol o vy-
konaném měření. V knize jsou uvedeny ná-
zorné obrázky a nákresy popisovaných pří-
strojů a schémat. Tato publikace byla podle 
jejího autora, který využil právo nebýt uve-
den, původně vydána jako pomůcka pro sa-
mouky k získání znalostí potřebných ke stu-
diu na brněnské elektrotechnické průmys-
lové škole. Je to jediná učebnice na téma 
měření v elektrotechnice, která v poslední 
době vyšla.

Publikace vydavatelství Computer Press

Řeč těla

autor: Vojtěch Černý
rozsah: 264 stran černo-
bílých
vydáno: srpen 2007
běžná cena: 399 Kč 
příloha: DVD-ROM
adresa knihy: http://knihy.
cpress.cz/knihy/ekonomi-

ka-a-pravo/praxe-obchodnika/rec-tela-dvd/
Publikace je určena nejen pro obchodní zá-

stupce i obchodníky za pultem, ale obecně pro 
každého, kdo se chce naučit rychle a bezpečně 
rozpoznat, co si jeho protějšek skutečně mys-
lí. Čtenář se v tomto podrobném průvodci mj. 
dozví, proč je komunikace sociálně podmíněna 
a jaké jsou hlavní příčiny nedorozumění nebo 
co jsou neverbální kódy či co se rozumí pod 
pojmy arbitrární, ikonické a intrinzické kó-
dování. V každé kapitole je zařazen větší po-
čet testů, prostřednictvím kterých si lze ověřit 
stav získaných znalostí a dovedností. Přilože-
ný DVD-ROM obsahuje videoukázky různého 
chování, a to jak hrané, tak i spontánní. Jsou 
zde probírány jednotlivé složky neverbální ko-
munikace tak, aby se v nich čtenář naučil bez-
pečně orientovat a rychle rozpoznal, jaké po-
city jeho protějšek právě prožívá.

Angličtina pro obchodní praxi

autor: Gabriela Nosková
rozsah: 152 stran dvouba-
revných
vydáno: září 2007
běžná cena: 289 Kč 
příloha: CD-ROM
adresa knihy: http://knihy.
cpress.cz/knihy/jazykove-

prirucky/jazyky-pro-obchodniky/anglictina-
pro-obchodni-praxi/

Publikace je určena všem zájemcům s po-
kročilou úrovní angličtiny, kteří ve své pro-
fesi přicházejí do styku s obchodní admi-
nistrativou a potřebují se orientovat v je-
jí terminologii. Důraz je kladen na aktivní 
užívání jazyka a schopnost dorozumět se 
v běžných obchodních situacích. Učeb-
nice obsahuje dvanáct tematických kapi-
tol, přičemž každá z nich je věnována jed-
né obchodní činnosti, a to od představe-
ní až po jednání a prezentaci. Jednotlivé 
lekce nejsou na sebe vázány, a proto mo-
hou být probrány nezávisle. Na přiloženém  
CD-ROM jsou nahrávky poslechových cvi-
čení zaměřených na porozumění mluvené-
mu projevu v angličtině. Součástí knihy je 
klíč v závěru knihy. 

Mistrovství v Adobe Illustrator
Tipy, efekty, kouzla

autor: Sharon Steuer
rozsah: 432 stran černo-
bílých
vydáno: září 2007
běžná cena: 790 Kč 
příloha: CD-ROM
adresa knihy: http://knihy.

cpress.cz/knihy/pocitacova-literatura/grafi-
ka/mistrovstvi-v-adobe-illustrator-tipy-efek-
ty-kouzla/

Publikace je určena všem, kteří chtějí ob-
jevit „duši“ a skutečnou podstatu práce v Il-
lustratoru a rádi by se v něm naučili praco-
vat jako skuteční profesionálové. Mistrovství 
v Illustratoru je kniha plná unikátních a prak-
tických tipů, triků a technik, které nelze na-
jít v žádné jiné publikaci. Je možné objevit 
účinné postupy, nejnovější techniky a osobi-
té metody práce těch nejlepších v oboru. To 
vše s kvalitním výkladem na postupech krok 
za krokem a s bohatým obrazovým materiá-
lem. Přiložený CD-ROM obsahuje více než 
osmdesát grafických souborů ukázek z kni-
hy k dalšímu použití, knihovny grafických 
samplů, klipartů, digitálních zdrojů a dal-
ší grafiky. 




