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odborná literatura

Publikace nakladatelství BEN – technická literatura
Informace o informaci 
aneb Nový pohled 
na tento svět 

autor: Beneš Pavel
rozsah: 160 stran B5
vydáno: říjen 2010
běžná cena: 200 Kč 
(v e-shopu 178 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/290093
Pochopení toho, že informace je fyzikální 

pojem podobně jako energie, umožňuje zcela 
nový úhel pohledu na věci kolem nás. 

Řešené příklady ve VHDL
Hradlová pole FPGA pro 
začátečníky 

autor: Král Jiří
rozsah: 128 stran B5
vydáno: říjen 2010
běžná cena: 199 Kč 
(v e-shopu 177 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/121309
Kniha ukazuje základní postupy při po-

užití jazyka VHDL v programování hradlo-
vých polí. 

Regulace v praxi 
aneb 
Jak to dělám já

autor: Valter Jaroslav
rozsah: 176 stran B5
vydáno: září 2010 
běžná cena: 299 Kč 
(v e-shopu 266 Kč)

adresa knihy: http://shop.ben.cz/151260
Tato kniha by měla sloužit jako praktický 

pomocník zájemcům o oblast měření a regu-
lace, topenářství a vzduchotechniky. 

Publikace vydavatelství Computer Press
Mistrovství ve VMware 
vSphere 4
Kompletní průvodce pro-
fesionální virtualizací

autor: Scott Lowe
rozsah: 664 stran ČB
vydáno: listopad 2010

běžná cena: 790 Kč (v e-shopu 672 Kč)
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1779

V této podrobné příručce se čtenář dozví 
vše o instalaci, konfiguraci, správě a monito-
rování virtuálního prostředí produktové řady 
VMware vSphere.  

97 klíčových znalostí 
softwarového architekta
Zkušenosti expertů 
z praxe

autor: Kevlin Henney
rozsah: 224 stran ČB
vydáno: listopad 2010

běžná cena: 349 Kč (v e-shopu 297 Kč)
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/K1806

Tato kniha poradí čtenářovi, jak navrho-
vat lepší software. Je netradiční hned ve dvou 
směrech: nespoléhá se na jediného autora a 
nejsou v ní klasické kapitoly plné teorie.  

Budování sebeúcty
Aktivity a praktické tech-
niky pro osobní i pracov-
ní využití

autor: Deborah Plummer
rozsah: 248 stran ČB
vydáno: listopad 2010

běžná cena: 289 Kč (v e-shopu 246 Kč)
adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0556

Autorka knihy vysvětluje, co všechno po-
jem sebeúcty obnáší, a nabízí mnoho postu-
pů, na jejichž základu mohou odborníci po-
moci svým klientům s budováním sebeúcty.  


