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odborná literatura

účelová a ve zvláštních objektech – Prosto-
ry s vanou nebo sprchou – Komentář k ČSN 
33 2000-7-701 ed. 2

Tato TNI je určena pro používání spo-
lu s platnou ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007 
(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 
7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvlášt-
ních objektech – Prostory s vanou nebo spr-
chou), která obsahuje harmonizační doku-
ment HD 60364-7-701:2007.

TNI 33 2000-7-702 Elektrické instalace níz-
kého napětí – Část 7-702: Zařízení jednoú-
čelová a ve zvláštních objektech – Plavec-
ké bazény a jiné nádrže – Komentář k ČSN 
33 2000-7-702 ed. 2

Tato TNI je určena pro používání spo-
lu s platnou ČSN 33 2000-7-702 ed. 2: 
2003 (Elektrické instalace nízkého napětí –  
Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvlášt-
ních objektech – Plavecké bazény a jiné nádr-

že), která obsahuje harmonizační dokument 
HD 384.7.702 – S2:2002. 

Další informace o TNI budou uvedeny v příš-
tích číslech Elektra, a to:
o	TNI 33 2000-7-701 a TNI 33 2000-7-702 

(v 84. části),
o	TNI 33 2000-4-41 a TNI 33 2000-5-54 

(v 85. části),
o	TNI 33 2000-6 (v 86. části).

Publikace nakladatelství bEn – technická literatura

Výkonové audio 
zesilovače pracující  
ve třídě D

autor: Štál Petr
rozsah: 200 stran B5
vydáno: březen 2008

běžná cena: 336 Kč včetně 9% DPH 
(v e-shopu 299 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121292

Tato kniha je na českém trhu první a v sou-
časné době i jedinou ucelenou publikací o vý-
konových nf zesilovačích pracujících ve třídě 
D. Publikace je určena pro všechny zájemce 
o elektroniku a audiotechniku, kteří se chtějí 
dozvědět více o základních principech činnosti 
audiozesilovačů pracujících ve třídě D.

MultiSIM – elektronická 
laboratoř na PC

autor: Juránek Antonín
rozsah: 284 stran B5
vydáno: březen 2008
běžná cena: 336 Kč včetně 

9% DPH (v e-shopu 299 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121270

Role počítače se stává při návrhu elek-
tronických obvodů nezastupitelnou. Program 
MultiSIM je jedním z mocných nástrojů. V té-
to knize jsou na jednoduchých příkladech 
předvedeny možnosti a využití programu Mul-
tiSIM. Při zpracování publikace autor využíval 
katalogové listy výrobců součástek, katalogy 
a učebnice uvedené v přehledu literatury.

Analýza a řízení rizik 
v dopravě

Tunely na pozemních komu-
nikacích a železnici

autor: Janota Aleš, 
Přibyl Pavel, Spalek Juraj

rozsah: 528 stran B5
vydáno: únor 2008
běžná cena: 499 Kč včetně 9% DPH 
(v e-shopu 444 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/140892

Kniha se zabývá teoretickými postupy 
kvantitativní a kvalitativní analýzy a řízením 
rizik v tunelech. Jsou uvedeny dosud nepub-
likované možnosti využití fuzzy systémů jako 
nástroje pro tyto analýzy. 

Jádro systému Linux

Kompletní průvodce 
programátora
autor: Lukáš Jelínek
rozsah: 688 stran čb
vydáno: květen 2008

běžná cena: 790 Kč včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1473

Ojedinělá publikace poskytuje kromě cen-
ných informací jedinečné rady a návody, díky 
nimž může čtenář poznat linuxové jádro do 
podrobností. Autor probírá všechny význam-
né nástroje pro práci s jádrem, a poskytuje tak 
čtenáři kompletní přehled o jeho funkčnosti 
a vlastnostech. Vysvětlení podává od základů 
až po důležité zvláštnosti, bez kterých se při 
práci s jádrem uživatel neobejde. Dostatečná 
obecnost výkladu zároveň umožňuje využít 
informace i pro starší verze jádra.

Microsoft Office Project

Kompletní průvodce  
pro verze 2007 a 2003

autor: Jan Kališ, 
Michal Říha

rozsah: 472 stran čb
vydáno: duben 2008
běžná cena: 590 Kč včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1482

Nejpodrobnější uživatelská příručka k Pro-
jectu s desítkami praktických cvičení a názor-
ných příkladů. Kompletní průvodce aplikacemi 
Microsoft Project 2002, 2003 a 2007 pomůže 
čtenáři zjednodušit a zautomatizovat běžné pro-
cesy, sledovat a analyzovat soubor projektů a ze-
fektivnit využití zdrojů. Autoři zde řeší spoustu 
běžných problémů a konfliktů, na něž uživatelé 
při řízení projektů dennodenně narážejí. 

Mistrovství v Microsoft 
Office Word 2007
autor: Katherine Murray, 
Mary Millhollon, Beth Melton
rozsah: 816 stran čb
vydáno: květen 2008

běžná cena: 790 Kč včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1528

Asi každý by chtěl umět využívat obrovský 
potenciál programu Word na maximum. Pro 
mnohé však zůstává mnoho funkcí skryto. Tato 
publikace umožní čtenáři proniknout pod po-
vrch až k samotnému jádru tohoto nejpoužíva-
nějšího textového editoru na světě tak, aby čte-
náři neunikla žádná užitečná funkce. Tato pre-
cizně uspořádaná publikace poskytuje stovky 
postupů, tipů, rad a řešení problémů pro efek-
tivní využití wordu, k vytváření komplexních 
dokumentů nebo elektronických formulářů.

Publikace vydavatelství Computer Press


