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odborná literatura

Publikace Českého svazu zaměstnavatelů v energetice

Proměny české energetiky

autor: Miroslav Kubín
rozsah: 615 stran ČB
vydáno: září 2009
cena: 1 427 Kč 
včetně DPH a poštovného
email: 
redakce.energetika@csze.cz 

objednávky na: redakce časopisu Energetika, 
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 
tel.: 266 753 585

Kniha je neopakovatelným dílem, které 
v širokém věcném i časovém rozpětí mapuje 

vývoj energetického odvětví a s ním spjatých 
odvětví od počátku energetiky v českých ze-
mích až po rok 2008. Autor se osobně podílel 
jak na významných koncepčních materiálech 
rozvoje elektrizační soustavy a soustav cent-
ralizovaného zásobování teplem, tak i na re-
alizaci významných projektů a na vrcholo-
vém řízení energetické společnosti zodpověd-
né za rozvoj a spolehlivý provoz elektráren, 
přenosové i distribuční soustavy České re-
publiky. Kniha se v osmi kapitolách zabývá 
postupným rozvojem československé elektri-
zační soustavy, popisuje vývoj jejích organi-
začních struktur a systémy jejího řízení i vý-

voj energetické legislativy. Je zde dokumen-
tována i historie vývoje a výroby technických 
zařízení pro energetiku a postupné změny je-
jich technických parametrů, vývoj uhelných 
technologií i moderních zdrojů energie, včet-
ně vývoje jaderného výzkumu a jaderné ener-
getiky. Jedinečná je stať o významných osob-
nostech, které se zasloužily o rozvoj, inovaci 
a spolehlivou funkci energetických systémů 
a jejich řízení, včetně významných pedago-
gů, kteří vychovali mnoho špičkových ener-
getických odborníků a podíleli se i na vý-
zkumných pracích v oblasti energetického 
hospodářství.

Publikace nakladatelství BEN – technická literatura

Vstřikování plastů

autor: Zeman Lubomír
rozsah: 248 stran B5
vydáno: září 2009
běžná cena: 350 Kč 
včetně DPH (v e-shopu 
299 Kč)
adresa knihy: http://shop.

ben.cz/141034
Publikace je věnována především zá-

kladním předpokladům pro vstřiková-
ní výstřiků z termoplastů s definovaný-
mi vlastnostmi (seřizování a optimaliza-
ce). V knize jsou uvedeny základní údaje 
pro vstřikování jednotlivých druhů termo-
plastů – polyolefiny, styrenové polymery, 
PMMA, PA, PC, POM, lineární polyeste-
ry (PBT, PET), LCP, velmi teplotně a che-
micky odolné termoplasty, termoplasty 
s dlouhými skleněnými vlákny, TPE aj.

Zateplování komplet

autor:
(1) Machatka M., Šála J.
(2) Ladener Heinz
(3) Šubrt Roman
rozsah: sada tří knih
vydáno: srpen 2009
běžná cena: 499 Kč včetně 

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.  

Kniha Jak pořídit ze staré stavby níz-
koenergetický dům (2) se zabývá zvláštní-
mi podmínkami energeticko-technické sa-
nace budov. 

Příručka Tepelné izolace v otázkách 
a odpovědích (3) se zabývá problematikou 
tepelných izolací v podobě otázek a odpovědí. 

Blender – naučte se 
3D grafiku
autor: Pokorný Pavel
rozsah: 248 stran B5
vydáno: srpen 2009
běžná cena: 350 Kč 
včetně DPH  
(v e-shopu 312 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/112708

Program Blender umožňuje modelovat 
jednotlivé objekty i sestavovat rozsáhlé scé-
ny. A to vše dokáže vyrenderovat do jednoho 
z mnoha druhů bitmapových obrázků. Blen-
der toho nabízí ale mnohem více, podporu-
je mj. i tvorbu animací a disponuje mnohý-
mi animačními nástroji. Výstupem tvorby tak 
může být i velmi složitá animace. Tato kni-
ha je určena začínajícím a středně pokroči-
lým uživatelům.

Publikace vydavatelství Computer Press

JavaScript pro webové 
vývojáře

autor: Nicholas Z. Zakas
rozsah: 832 stran ČB
vydáno: listopad 2009
běžná cena: 743 Kč, 
včetně DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1705
Kompletní průvodce pokrývá programová-

ní aplikací a interaktivních prvků webových 
stránek v JavaScriptu od základů až po součas-
nou podporu DOM a AJAX. Autor předvádí 
na konkrétních příkladech, jak tento jazyk vy-
užít k tvorbě bezproblémové komunikace typu 
klient–server bez jakýchkoliv prostředníků.

1001 tipů a triků pro 
Microsoft Office 2007

autor: Jana Andrýsková
rozsah: 480 stran ČB
vydáno: listopad 2009
běžná cena: 298 Kč včetně
DPH

příloha: CD-ROM
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1715

Autorka pečlivě vybrala stovky tipů a triků 
použitelných v aplikacích sady Office 2007 tak, 
aby rychle pomohla řešit úkoly, se kterými se 
uživatel nejčastěji setkává. Jednotlivé tipy a tri-
ky jsou uspořádány na základě činností a roz-
lišeny podle obtížnosti a aplikace. 

Moderní management

autor: Jaromír Řezáč
rozsah: 408 stran ČB
vydáno: říjen 2009
běžná cena: 412 Kč včetně 
DPH
adresa knihy: http://knihy.
cpress.cz/KE0451

Kniha s podtitulem Manažer pro 21. 
století provede čtenáře jednotlivými as-
pekty managementu, a to i těmi, které 
bývají často opomíjeny. Vše je navíc do-
plněno případovými studiemi a konkrét-
ními příklady. Na jednom místě tak lze 
najít mnoho pojmů, manažerských ná-
strojů i metod.


