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Microsoft Excel pro 
techniky a inženýry

autor: Jiří Barilla,  
Pavel Simr
rozsah: 368 stran ČB
vydáno: prosinec 2008
běžná cena: 397 Kč včetně 
9% DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1172
Tato publikace je určena pro všechny, kteří 

se chtějí naučit pracovat s Excelem 2007 na 
úrovni technického profesionála, popř. se při-
pravit na výběrová řízení. Čtenář v této knize 
najde nepřeberné množství rad, tipů a zpra-
covaných hotových řešení přímo z technické 
praxe. Kniha je určena zejména technikům, 
kteří chtějí excel využívat nejen pro tvorbu 
databázových seznamů, ale také pomocí ex-
celu provádět technické výpočty a statistická 
zpracování dat. Jsou zde však také kapitoly, 
které ocení i ti, kteří nejsou technicky zamě-
řeni (např. manažeři). 

Velká kniha digitální 
grafiky a designu

autor: Alan Hashimoto, 
Mike Clayton
rozsah: 320 stran ČB
 64 stran PB
vydáno: leden 2009

běžná cena: 497 Kč včetně 9% DPH
příloha: CD-ROM
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1626

Druhé, přepracované vydání úspěšného 
titulu lze s úspěchem použít jako učebni-
ci, referenční příručku či jen jako pomůc-
ku pro grafickou inspiraci. Vychází z tradič-
ních kompozičních pravidel, souladu obsahu 
a formy, které si lze díky souhrnným otázkám 
a praktickým cvičením na konci každé kapi-
toly snadno procvičit a zapamatovat. V jed-
notlivých projektech se čtenář seznámí s as-
pekty zpracování textové kompozice, kolá-
že či abstrakce z linií a tvarů ve photoshopu 
a illustratoru. 

5 rolí manažera a jak je 
profesionálně zvládnout

autor: Oldřich Šuleř
rozsah: 256 stran ČB
vydáno: prosinec 2008
běžná cena: 347 Kč včetně 
9% DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0502
Autor knihy se věnuje strategickému ří-

zení, manažerským technikám a rozvoji tzv. 
měkkých dovedností. Absolvoval Technic-
kou univerzitu v Ostravě a manažerské pro-
gramy v Japonsku, USA, Nizozemsku a Vel-
ké Británii. Po roce 1990 působil jako člen 
vrcholového managementu, představenstva 
a dozorčí rady různých českých firem. Pub-
likace nabízí jedinečný pohled na práci ma-
nažera. Věnuje se pěti oblastem – rolím, jež 
by měl každý dobrý řídící pracovník – ma-
nažer bezpečně zvládat. Jde o role interper-
sonální, informační, rozhodovací, organizač-
ní a motivační.

Publikace vydavatelství Computer Press

Metody umělé 
inteligence v diagnostice 
elektrických strojů
autor: Hammer Miloš
rozsah: 400 stran 
vydáno: leden 2009
běžná cena: 399 Kč  
včetně 9% DPH  
(v e-shopu 355 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121293

Čtenáři se dostává do rukou odborná kni-
ha, která je u nás ojedinělá svým obsahem 
a rovněž v dostupné zahraniční literatuře 
nemá podobný vzor. Kniha si klade za cíl při-
blížit a objasnit široké technické veřejnosti 
a především pracovníkům zaměřeným na di-
agnostiku elektrických strojů některé metody 
umělé inteligence, ukázat na konkrétních pří-
kladech vybrané možnosti jejího použití v di-
agnostice elektrických strojů a takto přispět 
k rozvoji technické diagnostiky. V této kni-
ze je zvláštní důraz kladen na popis a rozbor 
topologie použitých neuronových sítí a fuz-
zy systémů.

Elektromagnetické 
aktuátory

autor: Mayer D.,  
Ulrych B.
rozsah: 128 stran
vydáno: leden 2009
běžná cena: 154 Kč  
včetně 9% DPH 
(v e-shopu 137 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121281

Publikace pojednává o elektromagnetic-
kých aktuátorech, tj. měničích převádějících 
elektromagnetickou energii na energii me-
chanickou, projevující se působením síly po 
určité dráze. Jsou vysvětleny fyzikální prin-
cipy působení různých typů elektromagnetic-
kých aktuátorů, jejich základní charakteristi-
ky a možnosti jejich diagnostiky. Podrobně 
jsou popsány metody jejich matematického 
modelování v ustáleném i přechodném stavu. 
Samostatná kapitola je věnována moderním 
softwarovým produktům, které tyto operace 
výrazně usnadňují. 

Vyhláška 50 – komplet

autor: 
vazba: brožovaná V2
vydáno: leden 2009
běžná cena: 1 290 Kč 
včetně 9% DPH 
(v e-shopu 1 290 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121784

V balíčku čtenář najde Soubor testových 
otázek (a také správných odpovědí) pro re-
vizní techniky od ITI Praha (Institut technic-
ké inspekce). Tento soubor je komplexní pří-
pravou pro revizního technika. Balíček knih 
je určen nejen pro revizní techniky, ale také 
pro všechny, kteří se chystají na přezkouše-
ní podle vyhl. 50/78 Sb. V knize Zkušební 
testy jsou soustředěny komplexně otázky se 
správnými odpověďmi, a to pro § 5, 6, 7, 8, 
10 a 11 vyhl. 50/78 Sb. Obě předchozí kni-
hy úspěšně doplňuje Příručka pro zkoušky 
elektrotechniků. Pro elektrikáře nabízí nyní 
nakladatelství BEN tento balíček za výhod-
nou cenu 1 111 Kč.
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