
60 ELEKTRO 11/2009

odborná literatura

Publikace vydavatelství Computer Press

Digitální fotografie 
v Adobe Photoshop 
Lightroom 2

autor: Scott Kelby
rozsah: 440 stran barev-
ných
vydáno: srpen 2009

běžná cena: 690 Kč, včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1658

Chtěli byste se naučit naplno využívat 
všechny možnosti, které vám nabízí Photo-
shop Lightroom 2 při správě a úpravách fo-
tografií? Nechte si poradit od skutečného pro-
fesionála a vaše práce s fotografiemi bude 
rázem zábavnější a efektivnější. Autor svě-
tových bestsellerů o Photoshopu je rozhodně 
tím nejpovolanějším průvodcem. Ve své kni-
ze seznamuje čtenáře se všemi potřebnými 
postupy při zpracování digitálních fotografií 
pomocí Photoshopu Lightroom 2 – od ulože-
ní a rychlé organizace, přes digitální úpravy 
až po tisk a vytvoření vlastní digitální gale-
rie nebo působivé prezentace. Všechny kroky 
jsou navíc doprovázeny ilustračními obrázky.

Microsoft LINQ
Kompletní průvodce pro-
gramátora

autor: Paolo Pialorsi, 
Marco Russo
rozsah: 616 stran ČB
vydáno: září 2009
běžná cena: 990 Kč, 

včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1695

Dotazovací jazyk LINQ představuje tech-
nologii, jež dokáže získat jakoukoliv informa-
ci z jakéhokoliv datového zdroje bez ohledu 
na to, odkud pochází nebo jak se skladuje. Jde 
o revoluční technologii společnosti Microsoft, 
kterou může nyní díky této publikaci ovlád-
nout každý, kdo chce posunout své projekty 
blíže k dokonalosti. Dvojice zkušených vý-
vojářů ukazuje v této knize možnostmi využi-
tí LINQ v praxi od samotných základů až po 
komplikované projekty. Čtenář se může nau-
čit pracovat s daty při programování na plat-
formě Microsoft .NET 3.5. Praktické příkla-
dy jsou demonstrovány v jazycích C# a Vi-
sual Basic.

Greenspanovy bubliny

autor: William A. Flec-
kenstein, Frederick She-
ehan
rozsah: 168 stran ČB
vydáno: září 2009
běžná cena: 215 Kč, 
včetně 9% DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0568

Nezáleží na tom, kdo jste – investor, ob-
chodník, vlastník domu, majitel důchodové-
ho připojištění nebo výkonný ředitel – v bu-
doucích letech pravděpodobně pocítí každý 
dopad „věku ignorance“ Alana Greenspana. 
Tato kniha, která má čtenáři otevřít oči, dává 
do souvislostí významné katastrofické udá-
losti posledních let. Přináší na základě pře-
pisů Greenspanových projevů časovou přím-
ku Greenspanových nejvíce zničujících chyb 
a uvádí spojitosti mezi všemi ekonomickými 
katastrofami za posledních devatenáct let. 
Autor sleduje historii Greenspana jako před-
sedy centrální banky, aby odhalil jeho nekva-
lifikované předpovědi, chabý úsudek a dvě 
obrovské bubliny. 

Publikace nakladatelství BEN – technická literatura

Vstřikování plastů
autor: Zeman Lubomír
rozsah: 248 stran B5
vydáno: září 2009
běžná cena: 350 Kč 
včetně 9% DPH (v e-sho-
pu 299 Kč)
adresa knihy: http://shop.
ben.cz/141034

Technologie vstřikování termoplastů se 
všemi svými modifikacemi má mezi zpra-
covatelskými plastikářskými technologie-
mi zásadní význam. Publikace je věnová-
na především základním předpokladům pro 
vstřikování výstřiků z termoplastů s defino-
vanými vlastnostmi (seřizování a optimali-
zace). V knize jsou uvedeny základní údaje 
pro vstřikování jednotlivých druhů termo-
plastů – polyolefiny, styrenové polymery, 
PMMA, PA, PC, POM, lineární polyestery 
(PBT, PET), LCP, velmi teplotně a chemic-
ky odolné termoplasty, termoplasty s dlou-
hými skleněnými vlákny, TPE aj.

Publikace takovéhoto souborného rozsa-
hu v češtině dosud nevyšla. Kniha je určena 
celé plastikářské odborné veřejnosti. Vhod-
ná je zejména pro výuku v oboru vstřiko-
vání termoplastů na středních a vysokých 
školách, včetně doplnění znalostí technolo-
gů a seřizovačů ve vstřikování termoplastů.

Zateplování komplet
autor:
(1) Machatka Milan, Šála 
Jiří
(2) Ladener Heinz
(3) Šubrt Roman
rozsah: sada tří knih
vydáno: srpen 2009
běžná cena: 499 Kč včetně 

9% DPH (v e-shopu 499 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/151176

V knize  Zateplování v praxi (1) jsou po-
psány řemeslné zásady pro kontaktní zatep-
lovací systémy. Je určena k prohloubení zna-
lostí potřebných jak pro vlastní práci s novou 
technologií, tak pro sledování kvality díla ze 
strany investora. 

Kniha Jak pořídit ze staré stavby níz-
koenergetický dům (2) se zabývá zvláštní-
mi podmínkami energeticko-technické sanace 
budov. Na deseti příkladech lze získat před-
stavu, jak přizpůsobit staré domy současným 
požadavkům.

Příručka Tepelné izolace v otázkách a 
odpovědích (3) se zabývá problematikou 
tepelných izolací v podobě otázek a odpově-
dí. V příloze jsou tabulky s některými hod-
notami vztahujícími se k tepelným izolacím 
převzaté z norem, odborných publikací a ji-
ných materiálů.

Moderní učebnice 
elektroniky komplet
autor: Doleček Jaroslav
rozsah: sada šesti dílů 
učebnic
vydáno: srpen 2009
běžná cena: 1 690 Kč, 
včetně 9% DPH  
(v e-shopu 1 690 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/121791

Kniha by měla poskytnout základní přehled 
v uvedených oblastech elektroniky. 

V 1. dílu jsou vysvětleny základní elektric-
ké pojmy a vztahy a popsány podstatné vlast-
nosti reálných rezistorů, kondenzátorů, cívek 
a transformátorů. 

2. díl je věnován popisu a částečně též po-
užití hlavních typů polovodičových prvků. 

3. díl učebnice je věnován základním prv-
kům elektrooptických systémů, principům a 
použití perspektivních typů zobrazovacích jed-
notek, optickým vláknům aj. 

4. díl obsahuje důležité části vztahující se 
k pochopení dějů probíhajících v elektronic-
kých obvodech. 

5. díl je zaměřen na oblast operačních ze-
silovačů a jejich použití. 

6. díl je věnován úvodu do problematiky 
konstrukce frekvenčních filtrů, generátorů sig-
nálů a převodníků dat.


