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Publikace nakladatelství BEN – technická literatura

Elektrotechnická schémata a zapojení 1 
Základní prvky a obvody
autor:.Berka.Štěpán
rozsah:.200.stran.B5
vydáno:.leden.2008
běžná cena:.299.Kč,.včetně.9%.DPH.
(v.e-shopu.267.Kč)
adresa knihy:.http://shop.ben.cz/121291

Tato.publikace.je.jedinečná.svého.druhu..
Čtenář.v.ní.najde.barevná.schémata.zapoje-
ní.základních.elektrických.obvodů.(vypína-
čů,. světelných. okruhů. –. žárovek. i. zářivek,.
rozváděčů,.stykačů,.jističů,.elektroměrů,.do-

movních. dorozumívacích. systémů. apod.)..
Všechna.schémata.a.zapojení.uvedená.v.této.
knize.autor.se.svými.žáky,.studenty.elektro-
technického.oboru.na.SOŠ.a.JSOU,.vyzkou-
šel.v.praxi..Předkládaná.proble-
matika. je. v. souladu. s. osnovami.
výuky. odborného. výcviku,. pře-
devším. oboru. elektrikář. pro. sil-
noproud. a. mechanik. silnoprou-
dých.zařízení.

Čtenáři. se. dostává. do. rukou.
první.díl.publikace.(připravují.se.
další.pokračování),.který. je. roz-
dělen.do.těchto.pěti.tematických.
celků:
o. Výroba elektrické energie.–.

pojednává.o.výrobě.a.přenosu.
elektrické.energie.

o. Spínače nízkého napětí.–.ob-
sahuje.jednotlivá.základní.za-
pojení.světelných.a.zásuvkových.obvodů.
používaných.v.praxi.přes.instalační.krabi-
ce.v.jednotlivých.elektrických.sítích.

o. Domácí dorozumívací audio- a videosys-
témy –.ukazuje.názorná.základní.zapojení.
domácích.telefonů.a.zvonků.

o. Elektroměrové a bytové rozváděče. –.
představuje. jednotlivá. základní. zapoje-
ní.rozváděčů.při.použití.určité.elektrické.
sítě.

o. Základní zapojení stykačových kombi-
nací –.ukazuje.názorná.zapojení.kombina-
cí.stykačů,.která.se.běžně.vyskytují.v.praxi.
při.spouštění.elektromotorů.

Publikace.je.doplněna.čtyřmi.přílohami.A,.
B,.C.a.D,.ve.kterých.čtenář.nalezne.nejběžněj-
ší.elektrotechnické.značky,.značení.vodičů,.jis-
tičů.a.tabulku.s.množstvím.vložených.vodičů.
pro.parapetní.kanály.od.Koposu.Kolín..

Tato. publikace. je. určena. nejen. pro. uči-
tele. odborného. výcviku. a. teorie. v. elektro-
technickém.oboru,.ale.i.pro.žáky.SPŠ,.SOŠ.
a.SOU,.jakož.i.pro.širokou.laickou.i.odbor-
nou.veřejnost.

Příklad elektrického schématu měření izolačních odporů 
všech vodičů proti ochrannému vodiči PE

SAP R/3
Kompletní průvodce

autor: André.Maassen,.Mar-
kus.Schoenen,.Detlev.Frick,.
Andreas.Gadatsch
rozsah:.736.stran.černobílých
vydáno:.prosinec.2007
běžná cena:.990.Kč,.včetně.
9%.DPH

adresa knihy:.http://knihy.cpress.cz/K1235
Jste.uživatelem.programu.SAP.nebo.jeho.

správcem?.Chcete.se.naučit.efektivně.využí-
vat.nejrozšířenější.informační.systém.v.kaž-
dodenní. praxi?. Tato. publikace. je. názor-
nou.a.praktickou.příručkou,.která.podrob-
ně.představuje.možnosti.systému.SAP.R/3..
Výklad.je.věnován.jednak.modulům.systé-
mu,. jednak. používání. a. správě. programu.
SAP.v.rámci.běžných.podnikových.proce-
sů.a.nutných.operací.na.příkladu.imaginár-
ního.podniku..Podrobně. je.probráno. i. na-
stavení.systému..Kniha.je.koncipována.tak,.
aby.dobře. sloužila. lepší.orientaci.v. systé-
mu.nejen.běžným.uživatelům.SAP.R/3,.ale.
i.zkušenějším.správcům..

S

Adobe Photoshop CS3
Oficiální výukový kurz

autor:.Tvůrčí.skupina.
softwaru.Adobe.Systems
rozsah:. 400. stran. plnoba-
revných
vydáno:.leden.2008
běžná cena:.690.Kč,.včetně.
9%.DPH

příloha:.CD-ROM
adresa knihy:.http://knihy.cpress.cz/K1531

Tato.publikace.je.určena.pro.všechny,.kte-
ří.se.chtějí.zdokonalit.v.práci.s.programem.
Photoshop..Je.tedy.vhodná.jak.pro.amatéry,.
tak.i.pro.profesionální.grafiky..Jde.o.oficiální.
výukovou.příručku.od.samotných.tvůrců.to-
hoto.programu..Ve.čtrnácti.lekcích.se.čtenář.
krok.za.krokem.naučí.vše.od.ovládání.a.zá-
kladů. práce. ve. Photoshopu. CS3. až. po. ná-
ročnější.kompozice.a.využití.nových.funkcí.
v.praxi..V.jednotlivých.lekcích.jsou.vytváře-
ny.skutečné.projekty,.díky.nimž.lze.postup-
ně.zdokonalovat.vědomosti.a.znalosti..Čes-
ké.příkazy.byly.pro.uživatele.anglické.verze.
doplněny.anglickými.ekvivalenty..Na.přilo-
ženém.CD-ROM.jsou.cvičné.soubory.(obráz-
ky,.fotografie,.fonty).k. jednotlivým.lekcím,.

Publikace vydavatelství Computer Press
videozáznamy.ukazující.nové.funkce.Photo-
shopu.CS3,.různé.efekty.a.triky.

Rozvíjíme a motivujeme zaměstnance

autor: Kaye.Thorne,.Andy.
Pellant
rozsah:. 152. stran. černobí-
lých
vydáno:.leden.2008
běžná cena:.299.Kč,.včetně.
9%.DPH

adresa knihy:.http://knihy.cpress.cz/KE0449
Budoucnost. rozvoje. talentů. je. dána. do.

souvislosti. s. vytvořením. času. a. prostoru,.
v. nichž. ze. sebe. každý. jednotlivec. dokáže.
vydat. to.nejlepší..V. tomto.prostředí. je. také.
důležité.uznat,.že.určití. jedinci.jsou.natolik.
tvořiví.a.mají.takovou.představivost,.že.svý-
mi.myšlenkami.a.nápady.mění.svět.nás.všech.
k.lepšímu..Ne.ale.v.každé.firmě.dokážou.oce-
nit. takto.obdařené.zaměstnance..Tato.kniha.
je.na.jedné.straně.průzkumem.toho,.co.brání.
projevení.se.schopných.zaměstnanců.ve.fir-
mě,.na.straně.druhé.je.zasvěcením.do.tajů.vy-
tváření.příznivého.firemního.klimatu,.ve.kte-
rém.budou.moci.schopní.zaměstnanci.rozví-
jet.svůj.talent.


