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Publikace nakladatelství BEN – technická literatura 
FPGA prakticky 

Realizace číslicových 
systémů pro programo-
vatelná hradlová pole 

autor: Šťastný Jakub
rozsah: 200 stran B5
vydáno: březen 2011
běžná cena: 299 Kč 
(v e-shopu 266 Kč)
adresa knihy: http://

shop.ben.cz/121316
Tato publikace je věnována praktickým as-

pektům návrhu číslicových systémů. Zabývá 
se skutečnou obvodovou realizací, správným 
použitím návrhového softwaru, upozorňuje na 
možné pasti a potenciální problémy při návrhu.

Metrologie a hodnocení procesů 

autor: Tůmová Olga
rozsah: 232 stran B5
vydáno: květen 2010
běžná cena: 255Kč 
(v e-shopu 227 Kč)
adresa knihy: http://
shop.ben.cz/121303

Publikace pojedná-
vá o teoretických pro-

blémech měření. Čtenář získá přehled o ře-
šení chyb a nejistot, které jsou nezbytným 
doplňkem při zpracování výsledků měření. 
Jsou zde též uvedeny hlavní principy, které 
se používají při návrhu, měření a vyhodno-
cení experimentů.

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 použi-
tí jazyka VHDL v programování hradlových 
polí. Pro tvorbu programů jsou využity šab-
lony, které vedou k úspěšným řešením. Pod-
statnou podmínkou programování hradlových 
polí je zvládnutí tzv. vývojového prostředí. 

Jak zlepšit interní komunikaci 

Vyhněte se zbytečným 
škodám, odchodu 
zaměstnanců a ztrátě 
zákazníků
autor: Jana Holá
rozsah: 328 stran ČB
vydáno: březen 2011 
běžná cena: 399 Kč 
(v e-shopu 359 Kč) 

adresa knihy: http://knihy.cpress.cz/KE0573 
Chcete přežít v silně konkurenčním pro-

středí, dosahovat úspěchů a s nimi spojené-
ho zisku? Toto vše se odvíjí od zlepšení ko-
munikace mezi pracovníky navzájem a mezi 
pracovníky a vedením.

Android 2 

Průvodce programová-
ním mobilních aplikací
autor: Mark L. Murphy
rozsah: 376 stran ČB
vydáno: březen 2011 
běžná cena: 590 Kč 
(v e-shopu 531 Kč)
adresa knihy: http://kni-
hy.cpress.cz/K1846

Jste fanouškem mobilních technologií? 
Je vám blízké programování v Javě a chce-
te tyto dvě oblasti spojit a využít? Začně-
te vyvíjet aplikace pro dynamicky se roz-
víjející mobilní operační systém Android 
od Googlu.

Kreativní kompozice 

Tipy a techniky pro di-
gitální fotografie
autor: Harold Davis
rozsah: 240 stran plno-
barevných
vydáno: březen 2011 
běžná cena: 318 Kč 
(v e-shopu 286 Kč)
adresa knihy: http://

knihy.cpress.cz/K1801
Na ukázkách z nejrůznějších fotografic-

kých žánrů se dozvíte, jak vylepšit vaše fo-
tografie bez nutnosti pořizovat drahé vybave-
ní. Stačí, když se pokusíte komponovat tvůr-
čím způsobem.

Publikace vydavatelství Computer Press 

Vydavatelství FCC Public představuje knihu ... 

běžná cena: 286 Kč 
včetně DPH 
akční cena: 229 Kč 
při objednávce přes 
internet (viz níže) 

V tomto čísle je to 
ukázka z kapitoly 1. 

Tým a týmové role 

Říká se, že člověk není dokonalý, avšak 
lze vytvořit dokonalý tým. Každý člověk má 
svým založením vlastní přístup k řešení úko-
lů. V rámci dobře sestaveného týmu se mo-
hou tyto různé přístupy navzájem doplňovat 
a násobit svůj účinek. Profesor Meredith Bel-
bin definoval na základě rozsáhlého výzku-
mu osm základních týmových rolí. Nyní již 
k jednotlivým týmovým rolím:

Rozsévač je ten, kdo, obrazně řečeno, roz-
sévá myšlenky, jejichž ovoce pak druzí sklí-
zejí. Mívá však sklony ve svém nadšení ně-
kdy podceňovat praktické detaily, případně 
společenská pravidla.

Vyhledávač zdrojů bývá nejoblíbenějším 
členem týmu. Jeho hlavní pozitivní vlastností 
je schopnost navazovat nové kontakty a roz-
poznávat příležitosti. Odvrácenou stránkou 
vyhledávače zdrojů bývá, že snadno ztra-
tí zájem, jakmile se z novinky stane rutina.

Koordinátor je neformální vůdce týmu, vy-
zrálý a sebejistý, klidný, objektivní, otevřený 
bez předsudků všem a všemu, proto spojuje 
lidi, aby podpořil dosažení stanoveného cíle.

Tvářeč je v jistém směru opakem koor-
dinátora. Plný dynamické energie, schopný 
okamžitě reagovat na výzvu, kterou předsta-
vuje stanovený úkol, a dostat v tomto směru 
z týmu to nejlepší. 

Stmelovač týmu je nejcitlivější člen týmu, 
který zná individuální potřeby a starosti jeho 

členů, vnímá emotivní stránku týmové práce 
a snaží se odstranit vzájemné třenice.

Týmový realizátor je praktický duch týmu, 
který dokáže přijatá rozhodnutí transformo-
vat do konkrétních činností konkrétních lidí. 
Problém může nastat, vyžaduje-li situace fle-
xibilitu nebo je-li třeba pracovat s neprověře-
nými myšlenkami a postupy.

Monitor-vyhodnocovač bývá podobně jako 
rozsévač velmi inteligentní, je však jeho pra-
vým protikladem. Je to vážný typ, který do-
káže bez emocí, chladně, přesně a obezřetně 
vyhodnotit situaci a přijatá řešení.

Finišer je člověk neustále pronásledo-
vaný starostmi, co by se mohlo nepovést, 
a proto není v klidu, dokud sám neprověří 
každý detail.

(pokračování) 

Knihu si lze objednat na: 
email: public@fccgroup.cz 
http://www.odbornecasopisy.cz 

Z inženýra manažerem (1. část)


