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odborná literatura

Publikace vydavatelství Computer Press

Analýza podniku v rukou 
manažera
33 nejpoužívanějších me-
tod strategického řízení

autor: Monika Grasseová, 
Radek Dubec, David Řehák
rozsah: 336 stran ČB

vydáno: únor 2010
běžná cena: 339 Kč včetně DPH
příloha: CD-ROM
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0570

Titul je určen pro manažery především ve-
řejné správy, ale i pro studenty vysokých škol 
ekonomického a manažerského zaměření. 
Tato kniha uvádí přehled nejpoužívanějších 
analytických nástrojů. Čtenář se v ní mj. do-
zví o strategickém řízení a plánování, o meto-
dě balanced scorecard, o používání nástrojů 
vnější a vnitřní strategické analýzy, o anylý-
ze SWOT aj. Součástí publikace je CD-ROM 
s katalogem rizik či analýzou SWOT.

SAP ERP Financials

Podrobná uživatelská  
příručka

autor: Manish Patel
rozsah: 464 stran ČB
vydáno: únor 2010
běžná cena: 712 Kč 
včetně DPH

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1691
Tato příručka je určena především pro 

účetní, manažery a ekonomy, kteří každoden-
ně pracují s komponentami tohoto produk-
tu. Zkušený autor zde názorně ukazuje, jak 
lze pomocí komponent SAP ERP Financials 
zvýšit nejen produktivitu práce, ale i efekti-
vitu ostatních lidí spolupracujících na správě 
financí podniku. V knize jsou uvedeny stov-
ky praktických postupů a návodů, jak např. ří-
dit hotovost, likviditu a kapitál podniku, jak 
připravovat výkazy nákladů na obrat, jak vést 
účetnictví hlavní knihy aj.

Hry pro osobní rozvoj

50 osvědčených psychoher 
a aktivit pro posílení soci-
ální inteligence

autor: Eduard Bakalář
rozsah: 160/24 str. ČB/PB
vydáno: únor 2010

běžná cena: 212 Kč včetně DPH
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0575

Publikace psychoher dr. Eduarda Baka-
láře nabízí soubor celkem 42 aktivit. Vět-
šina z nich je zcela nových, a doplňuje tak 
autorovu již velmi bohatou sbírku sestave-
ných i publikovaných her. Několik her uve-
dených v knize má známý rámec, ale nový 
obsah. Publikované psychohry jsou rozděle-
ny do pěti tematických okruhů: tradiční psy-
chohry s důrazem na tvořivost, přiřazovací 
hry, témata pro skupinové diskuse, hry roz-
voje sociální inteligence a obrázkový kviz 
ve dvou druzích.

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

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 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.

Publikace 
nakladatelství BEN – 
technická literatura

Elektronika pro  
začátečníky
Komplet 3 knih 
za zvýhodněnou cenu 

autor: (1) Peček Jiří, (2) Šedý Václav, 
(3) Ladman Josef
rozsah: sada tří knih
vydáno: červen 2009
běžná cena: 390 Kč včetně DPH
adresa knihy: http://shop.ben.cz/121789

Elektronika v kostce (1) je určena přede-
vším těm, kteří se snaží najít vysvětlení zá-
kladních pojmů z elektroniky, porozumět jim, 
popř. poznat jejich souvislosti.

Rozeberte si PC (2) aneb Kniha pro ku-
tily nového tisíciletí je určena všem, kteří se 
chtějí snadno, rychle, bez velkých finančních 
nákladů, jakož i zbytečných a složitých teorií 
dozvědět něco o elektronice.

Elektronické konstrukce pro začáteč-
níky (3) je jakýmsi průřezem problematikou 
elektroniky. S trochou základních znalostí není 
problém zhotovit vcelku atraktivní zařízení. 
Mnohé části zapojení se zafixují do paměti a 
potom každý řeší zapojení po svém.


