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odborná literatura

Publikace nakladatelství BEN – technická literatura

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

Nechte si poradit od skutečného profe-
sionála a vaše práce s fotografiemi bude rá-
zem zábavnější a efektivnější. Autor světo-
vých 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.

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 možnosti využi-
tí LINQ v praxi od samotných základů až po 
komplikované projekty. 

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. 

Publikace vydavatelství Computer Press

Microsoft Windows 7
Podrobná uživatelská 
příručka

autor: Ondřej Bitto
rozsah: 344 stran ČB
vydáno: říjen 2009
běžná cena: 267 Kč včet-
ně 9% DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1723
Chcete ovládat Windows 7 na uživatelské 

úrovni? Rádi byste se v krátkém čase nauči-
li plně využívat nové funkce? Přestupujete 
ze starších verzí Windows a chcete se rych-
le sžít s novým ovládáním „sedmiček“? Prů-
vodce z nejoblíbenější řady uživatelských 
příruček v České republice poskytuje čtenáři 
prostřednictvím této publikace veškeré infor-
mace o instalaci, ovládání, nastavení, a pře-
devším o optimálním využití Windows 7 pro 
efektivní a bezproblémovou práci, zábavu 
i komunikaci. 

Velká kniha tipů a triků 
pro iPhone
autor: David Jurick, Adam 
a Damien Stolarz
rozsah: 472 stran ČB
vydáno: říjen 2009
běžná cena: 497 Kč 
včetně 9% DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1721
Nechat telefonovat iPod touch, zahrát 

si na iPhonu hry z playstationu, používat 
iPhon jako dálkové ovládání domácí elek-
troniky nebo zlepšit přisvětlení vestavěného 
fotoaparátu pro dokonalé snímky. O tom, že 
je toto pouhý střípek toho, co počítač ukry-
tý v elegantním obalu iPhonu dokáže, pře-
svědčí čtenáře skupina expertů, která ví, 
jak na to. Nechybí zde ani velké množství 
tipů, hackerské blogy a fóra, ani řešení pro-
blémů a upozornění na možná úskalí zása-
hů do přístroje.

Layout
Velký průvodce grafickou 
úpravou

autor: Gavin Ambrose, 
Paul Harris
rozsah: 192 stran barev-
ných
vydáno: říjen 2009

běžná cena: 690 Kč včetně 9% DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1625

Každý dobrý grafik, návrhář webu či archi-
tekt musí znát klasická pravidla uspořádání tex-
tových a grafických prvků v prostoru a mož-
nosti jejich použití v digitální éře. Bohatě ilu-
strovaná kniha postupně odhalí zákonitosti, na 
kterých stojí každý atraktivní, sdělný a účinný 
návrh layoutu. Kniha se věnuje také typografii, 
práci s vrstvami a objekty a průmyslovému de-
signu. Vedle inspirativních návrhů lze v ní najít 
rovněž přehled standardních formátů tištěných 
a reklamních nosičů.

Publikace vydavatelství IN-EL

Vnější a vnitřní ochrana 
před bleskem

autor: David Klimša
rozsah: 118 stran ČB
vydáno: podzim 2009
běžná cena: 230 Kč 
včetně 9% DPH

Tato publikace je příručkou, která čtená-
ře provede od návrhu vnějšího hromosvodu 
od střechy po zem a návrhem vnitřního sys-
tému ochrany před přepětím. Komentář je po-
dán srozumitelným způsobem, který by měl 
elektrotechnikovi osvětlit mnohá úskalí pře-
devším souboru norem ČSN EN 62305 týka-
jícího se ochrany před bleskem a přepětím. 

To vše je doplněno praktickými informa-
cemi, které jsou důležité jak pro návrh, tak 
i montáž těchto systémů. Norma pro realiza-
ci každé části systému ochrany nabízí něko-
lik variant. Žádná z nich však není univerzál-
ně platná pro každou situaci.
Další informace a další zajímavé tituly na:
http://www.in-el.cz


