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odborná literatura

Publikace nakladatelství BEN – technická literatura

Umělá inteligence – 
hrozba nebo naděje?

autor: Zelinka Ivan
rozsah: 144 str. B5
vydáno: únor 2010
běžná cena: 224 Kč 
(v e-shopu 199 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/111910
Tato publikace popisuje populárním způ-

sobem relativně novou vědeckou disciplínu – 
umělou inteligenci. Čtenář se seznámí s his-
torií umělé inteligence – s tzv. neuronovými 
sítěmi, kde bude vysvětleno, jak lze simulo-
vat základní pochody v lidském mozku, včet-
ně jejich využití na řešení složitých problémů. 
Jsou zde uvedeny hlavní myšlenky fuzzy lo-
giky a evoluční algoritmy i principy tzv. po-
čítačového vidění a slyšení. Publikace je za-
měřena spíše na populární popis věcí než na 
vědeckou rigoróznost, a je tak určena pro nej-
širší okruh čtenářů. 

2012
Apokalypsa v přímém 
přenosu

autor: Mašek Jiří Maria
rozsah: 540 str. A5
vydáno: červen 2010
běžná cena: 354 Kč 
(v e-shopu 354 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/251342
Další pokračování úspěšného bestselleru 

o aktuální fázi transformace. Tentokrát slibu-
je odhalení i pro lidstvo ne zcela příjemných 
skutečností souvisejících s tématem roku 2012. 
Autor se ve své knize snaží rekapitulovat nejen 
další dění kolem transformace, ale zejména roz-
sáhlé anomálie na Slunci a Měsíci, změnu z glo-
bálního oteplování na globální ochlazování, za-
řazuje některé další analýzy k dění kolem roku 
2012. Věnuje se rovněž otázkám chemtrailsové-
ho bombardování, snahám o zdefektnění DNA, 
morgellonové nemoci aj.  

Modrá Alfa
Objevování skrytých 
schopností 

autor: Havelka Jan, 
Velechovský Petr
rozsah: 198 str. B5
vydáno: březen 2010

běžná cena: 199 Kč (v e-shopu 176 Kč)
adresa knihy: http://shop.ben.cz/160106

Názvem Modrá Alfa se označují seminá-
ře, které pořádá Petr Velechovský již něko-
lik let. Obsahem seminářů je zejména tré-
nink hluboké relaxace a vědomého sestupu 
do hladiny alfa. Tato kniha obsahuje zkrá-
cený záznam kurzu o objevování skrytých 
schopností. Je určena zejména těm, kteří již 
kurzy Modré Alfy absolvovali nebo se k je-
jich absolvování chystají. Může být užiteč-
ná i pro všechny ostatní, neboť obsahuje zá-
kladní poučení o technikách harmonizace 
lidského života. 

Publikace vydavatelství Computer Press

Správná a bezpečná 
elektroinstalace

autor: Dvořáček Karel 
rozsah:  142 str. ČB, 

18 str. PB
vydáno: červen 2010
běžná cena: 199 Kč 
(v e-shopu 169 Kč)

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KH0311
Nejste si jisti, zda máte správně zapojenou 

elektroinstalaci v bytě, domě či na chalupě? 
Chcete se pustit do rekonstrukce bytového já-
dra a nevíte, jak na elektroinstalaci? Chcete 
si zřídit v domácnosti správné a energeticky 
úsporné osvětlení? Autor této publikace pora-
dí, jak na to. Čtenář se zde mj. dozví vše o při-
pojení objektu k síti dodavatele elektřiny, o zá-
kladech elektrických rozvodů v objektech pro 
bydlení, kolik zásuvek a vývodů je třeba v kou-
pelně, kuchyni a dalších místnostech bytu či 
domu a mnoho dalších užitečných informací.

Atraktivní bydlení

Tradiční i netradiční byto
vá architektura

autor: Černíková Helena 
rozsah: 152 str. PB
vydáno: červen 2010
běžná cena: 299 Kč 
(v e-shopu 254 Kč)

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KH0300
Zařizujete si nový byt či plánujete re-

novaci toho starého? Nebo byste se rádi ze 
stísněného bytu přestěhovali do prostorněj-
šího domu a váháte nad jeho výběrem? Pak 
je tato zajímavá publikace určena právě pro 
vás. Najdete v ní nejen zajímavé informa-
ce o bydlení v minulosti a v současnosti, 
ale i mnoho praktických rad a inspirativ-
ních podnětů z oblasti současného bytové-
ho designu a více než 250 nádherných ba-
revných fotografií nejrůznějších typů mo-
derních interiérů.

101 skvělých odpovědí 
na ostré otázky při 
přijímacím pohovoru
Jak zaujmout zaměstnavatele
autor: Fry Ron
rozsah: 152 str. ČB
vydáno: červen 2010

běžná cena: 219 Kč (v e-shopu 186 Kč)
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0530

Tato publikace vám pomůže u přijímacího 
pohovoru. Vyzbrojí zájemce o nové zaměst-
nání na jakýkoliv pohovor. Nabízí účinné od-
povědi, které uspokojí i nejnáročnějšího taza-
tele. Chytře formulované odpovědi přesvědčí 
budoucího zaměstnavatele, že máte o nabí-
zenou pozici opravdový zájem a jste na vol-
né místo nejvhodnějším uchazečem. Čtenář 
se může naučit, jak zvládnout komplikované 
přijímací pohovory, různé osobnostní typy ta-
zatelů, rychlou formulaci odpovědi dokonce 
na nezákonné otázky tazatelů aj.

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 541 02 Trutnov 4, Tichá 527, mobil: 604 382 386, 732 664 317, e-mail: propagteam@volny.cz 

http://www.volny.cz/melen
1. EMC a revizní technik
	 Přednáší:	Ing.	Jaroslav	Melen	–	soudní	znalec	z	oboru	bezpečnosti	práce	v	elektrotechnice
2. Ukázka výsledků měření kvality energie
	 Přednáší:	Ing.	Lubomír	Harwot,	CSc.	–	AMT	měřicí	technika,	spol.	s	r.	o.	
3. Vyšší harmonické – přehled požadavků norem, na které by revizní technik neměl zapomenout
	 Přednáší:	Ing.	Michal	Kříž	–	IN-EL,	spol.	s	r.	o.	
4. PNE 33 3430-1 Parametry kvality elektrické energie – Část 1: 

Harmonické	a	meziharmonické	–	účinnost	od:	1.	1.	2009
	 6.	kapitola	–	HARMONICKÉ	z	PNE	33	3430-0	Výpočetní	hodnocení	zpětných	vlivů	odběratelů	a	zdrojů	

distribučních	soustav	–	účinnost	od:	1.	1.	2009
	 Přednáší:	Hanžlík	Jaroslav,	Ing.	CSc.	–	EGC	–	EnerGoConsult	ČB,	s.	r.	o.
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Revizní	technici	víte,	že	jedním	z	podstatných	úkonů	prohlídky		
při	revizích	je	ověření	volby	předmětů,	zařízení	a	ochranných	opatření		
přiměřených	k	vnějším	vlivům?

Víte, jak na VNĚJŠÍ VLIVY AM-1-X HARMONICKÉ, MEZIHARMONICKÉ?
Pak je tu pro Vás pozvánka na seminář:

 VYŠŠÍ HARMONICKÉ A REVIZNÍ TECHNICI ELEKTRO
který se koná 19. října 2010 v Praze,
v budově Pražské energetiky, a. s. – Na hroudě 1492/4


