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Komunikování, vedení lidí,
rozhodování a organizování
autor: Oldřich Šuleř
rozsah: 320 stran ČB
vydáno: červenec 2009
běžná cena: 399 Kč včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0552

Jak vydělat v době recese
autor: Peter D. Schiff,
John Downes
rozsah: 264 stran ČB
vydáno: srpen 2009
běžná cena: 399 Kč včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0528

Sto klíčových manažerských technik mapuje
systematické a analytické metody používané
manažery v procesu řízení s cílem zvyšovat
úspěšnost přijímaných rozhodnutí, zlepšovat
výkonnost a efektivnost řízených činností.
Tato kniha je prvním dílem, který se zaměřuje na sto nejpoužívanějších technik obecného
managementu. Je rozčleněna do pěti částí –
na techniky osobní organizace, komunikační techniky, techniky vedení lidí, rozhodovací techniky a organizační techniky. Jednotlivé manažerské techniky jsou představeny ve
stručné a srozumitelné strukturované podobě.

Tato publikace je knihou, která před
pověděla finanční krizi. Ačkoliv u nás vychází až v době, kdy se již krize dotýká nás
všech, v originále se kniha na trhu objevila v době, kterou lze nazvat obdobím pros
perity. Přesto, nebo právě proto, nejde o neaktuální či zastaralou knihu. Čtenář se v ní
dozví mnoho důležitých, i když poněkud
znepokojujících informací. Už od prvních
řádek knihy je zřejmé, že autoři dobře vědí,
o čem píší. Autoři této publikace nabízejí
čtenáři pohled na celkem známé skutečnosti z jiného úhlu.

Mistrovství v Microsoft
SQL Server 2008
Průvodce od světových expertů na SQL Server
autor: Robert E. Walters,
Michael Coles, Robert
Rae, Fabio Ferracchiati,
Donald Farmer
rozsah: 864 stran ČB
vydáno: červenec 2009
běžná cena: 990 Kč včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1660
Jste-li databázoví správci, vývojáři nebo
programátoři a chtěli byste rychle a efektivně přejít z předchozích verzí nebo jiných databázových systémů na SQL Server 2008? Pak
je tento expertní výukový průvodce pro vás ta
správná volba. Díky velkému množství rad,
tipů, doporučení a postupů lze naplno využít
nové funkce serveru, naučit se optimálně pracovat s praktickými nástroji a velmi rychle si
osvojit všechny jeho přednosti.

Publikace nakladatelství BEN – technická literatura
Blender – naučte se
3D grafiku
autor: Pokorný Pavel
rozsah: 248 stran B5
vydáno: srpen 2009
běžná cena: 350 Kč
včetně 9% DPH
(v e-shopu 312 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/112708
Každý (i začínající) uživatel osobního počítače se setkává s počítačovou grafikou buď
přímo v operačním systému, nebo v některých programových aplikacích. S výkonovým nárůstem počítače se stále více uplatňuje 3D počítačová grafika. Program Blender umožňuje modelovat jednotlivé objekty
i sestavovat rozsáhlé scény. A to vše dokáže
vyrenderovat do jednoho z mnoha druhů bitmapových obrázků. Blender toho nabízí ale
mnohem více, podporuje mj. i tvorbu animací a disponuje mnohými animačními nástroji.
Výstupem tvorby tak může být i velmi složitá animace. Tato kniha je určena začínajícím
a středně pokročilým uživatelům.

Moderní učebnice
elektroniky – 6. díl
Kmitočtové filtry, generátory signálů a převodníky dat
autor: Doleček Jaroslav
rozsah: 240 stran B5
vydáno: srpen 2009
běžná cena: 399 Kč včetně 9% DPH
(v e-shopu 355 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121298
Šestý díl Moderní učebnice elektroniky je věnován úvodu do problematiky konstrukce frekvenčních filtrů, generátorů signálů a převodníků dat. Kniha by měla poskytnout základní přehled v uvedených oblastech
elektroniky. Knihu mohou jako užitečnou
pomůcku používat nejen studenti průmyslových škol, ale může být užitečná i pro posluchače vysokých škol zejména těch, které
jsou zaměřeny na informační technologie,
strojírenství apod. Může sloužit také jako
vhodná příručka pro práci techniků a zájemců o elektroniku.

Ztracená Archa
Doslovný překlad tajných nauk smysluplné
čistoty
autor: Hoook Zuzana
rozsah: nosič CD-ROM
(data v PDF)
vydáno: červen 2009
běžná cena: 96 Kč včetně 9% DPH
adresa knihy: http://shop.ben.cz/253501
Obrazová kniha pyramidálních symbolů –
návrat ke čtyřem základním principům života.
Netradiční spojení textu a pyramidálních symbolů dává čtenáři prostor ke zkoumání poselství faraónů. Obecně je Ztracená Archa odborným zákonem kvantové fyziky a tlumočí
přesný návod celkové očisty organismu všech
forem v krizovém balíčku prevenčních opatření. Vývoj kterékoliv formy určuje stupeň zvládnutí preventivních opatření všech jednotlivců,
proto jedinec posouvá hranice možností všech
a upevňuje podstatu existence formy jako celku. Takový člověk funguje na přirozeném pyramidálním principu růstu a rozvoje.
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