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odborná literatura

Publikace vydavatelství Computer Press

Stavíme dům
Průvodce stavebníka od 
základů až po hrubou 
stavbu domu

autor: Zbyněk Stárek
rozsah: 200 stran ČB
vydáno: květen 2009
běžná cena: 279 Kč, 

včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KH0007

Praktický rádce pro všechny budoucí sta-
vebníky, majitele nemovitostí i řemeslníky, 
kteří jistě ocení přehledně uspořádané rady 
a informace spojené s hrubou stavbou ro-
dinného domu – od nákupu pozemku, jed-
nání se stavebním úřadem, kopání základů, 
budování přípojek sítí, hrubé stavby celého 
domu až po izolaci podkroví a osazování 
plastových či střešních oken. Tato publika-
ce je určena těm, kteří si chtějí postavit dům 
vlastními silami.

Reklama
200 tipů, které musí-
te znát

autor: Roman Kobiela
rozsah: 176 stran ČB
vydáno: květen 2009
běžná cena: 287 Kč, 
včetně 9% DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0482
Sestavujete výstižné reklamní sdělení? 

Přemýšlíte, jaký komunikační kanál bude 
nejúčinnější? Zda tištěná média nebo roz-
hlas či TV? Chcete si být jisti, že reklama 
splňuje všechny právní náležitosti? Publika-
ce nabídne dvě stě tipů, jež prozradí, které 
mechanismy v reklamě fungují, a které na-
opak ne. Titul je určen především reklam-
ním agenturám a marketingovým mana-
žerům. Zajímavé informace v něm objeví 
i střední podnikatelé, kteří si zajišťují re-
klamu vlastními silami.

Obchodní schůzky 
v angličtině
profesionálně a efektivně
autor: David King
rozsah: 88 stran 2 barvy
vydáno: květen 2009
běžná cena: 267 Kč, 
včetně 9% DPH

příloha: CD-ROM

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KEJ204
Publikace je určena pro mírně pokročilé 

uživatele anglického jazyka a díky klíči ke cvi-
čením a přepisu všech audionahrávek je ideál-
ní příručkou také pro samouky. kteří se potře-
bují zdokonalit ve vedení obchodního jednání 
s anglicky mluvícími partnery. Na přiloženém 
audio CD-ROM jsou ukázky rozhovorů, dis-
kusí a telefonátů z obchodního prostředí, kte-
ré poslouží jako šablony či osnova pro přípra-
vu vlastních obchodních schůzek vedených 
v angličtině.

Publikace nakladatelství BEN – technická literatura

Elektronika komplet
Kompletní edice za zvý-
hodněnou cenu

autor: Kesl Jan
rozsah: sada tří dílů
vydáno: červen 2009
běžná cena: 390 Kč 
včetně 9% DPH

adresa knihy: http://shop.ben.cz/121788
Třídílná učebnice Elektronika byla vydá-

na pro potřeby středních škol neelektrického 
zaměření a pro střední odborná učiliště, kde 
se očekává probírání látky do menší hloubky, 
než je tomu u středních průmyslových škol 
elektrotechnických. Pomocí edice Elektroni-
ka student snadněji pochopí základní pojmy 
elektroniky, neboť je kladen důraz na jed-
noduchost a přehlednost. Příklady výpočtů 
jsou uváděny jen výjimečně, a to v kontrol-
ních otázkách u konce každé kapitoly. Správ-
né odpovědi jsou uvedeny na konci učebnice.

Mikrokontroléry PIC 
16F630/676

autor: Microchip
rozsah: 148 stran B5
vydáno: březen 2009
běžná cena: 249 Kč 
včetně 9% DPH 
(v e-shopu 222 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/180053
Volný překlad originálních katalogových 

listů nové řady výkonných mikrokontrolé-
rů Microchip PIC16F630 a PIC16F676. Tyto 
manuály jsou vhodné jednak pro začátečníky, 
jednak pro ty, kteří nejsou zvyklí řešit problé-
my v angličtině. Začátečníci, jakož i studenti 
pochopí lépe pomocí těchto volně přeložených 
manuálů principy činnosti mikrokontrolérů. 
Doporučuje se mít také po ruce originální da-
tasheet (viz na webovkách BEN sekci down-
load), neboť jsou v něm informace průběžně 
aktualizovány a zpřesňovány výrobcem.

ARM pro začátečníky

autor: Váňa Vladimír
rozsah: 196 stran B5
vydáno: březen 2009
běžná cena: 249 Kč 
včetně 9% DPH 
(v e-shopu 222 Kč)
adresa knihy: http://shop.

ben.cz/121300
Rozšíření mikroprocesorů s jádrem ARM 

si zaslouží, aby s nimi byla seznámena odbor-
ná veřejnost, neboť dosud zveřejněné články 
v časopisech ani zčásti nepokrývají potřeby 
konstruktérů, zejména těch začínajících. Kni-
ha ARM pro začátečníky seznamuje čtenáře 
s architekturou ARM, s jejím instrukčním sou-
borem a s příklady konkrétních jednočipových 
počítačů, jejichž procesory mají jádro ARM7. 
Ukazuje i tvorbu programů pomocí vývojo-
vých prostředí μVision3 firmy Keil Software, 
Mcbuilderu či Eclipse nebo LabView.

Publikace nakladatelství Verlag Dashöfer
Revize zařízení 
v objektech
autor: Jiří Weishaupt, 
Martin Hruška, Václav 
Pospíchal, Ing. Vincent 
Csirik, Bc. Miroslav 
Kopečný 

vydáno: březen 2009
běžná cena: 3 190 Kč 

včetně 9% DPH
příloha: CD-ROM
adresa knihy: http://www.dashofer.cz/pro-
dukt/revize-zarizeni-v-objektech-rev/

Software je určen jak pro revizní techniky, 
tak pro správu budov a majitele objektů. Ob-
sahuje revize technických a jiných zařízení, 
které jsou prováděny v objektech. Je zde po-
pis a postup provádění revizí včetně formulá-
řů revizních zpráv a výčet norem, po dle kte-

rých by se měly revize řídit. Pro správu budov 
je zde možnost snadného sledování termínů 
a automatické upozorňování na termín blíží-
cí se revize. Revizní technik zde nalezne po-
stupy provádění revizí, vycházející z technic-
kých norem. Správce objektů získá přehled 
o jednotlivých termínech revizí, může poho-
dlně termíny sledovat, tvořit si vlastní har-
monogramy k objektům a bude vždy automa-
ticky upozorněn na blížící se termín revize. 


