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Úvod
V úvodu sborníku vzpomínáme Doc. Ing. Ji ího Pyška, CSc. u p íležitosti jeho
nedožitých sedmdesátin. Z výsledk jeho práce mimo jiné dodnes erpají studenti
p i studiu matematické kartografie.
Pravideln vydávaný sborník Miscellanea Geographica je p edevším publika ní
platformou len katedry geografie Fakulty pedagogické Západo eské univerzity
v Plzni. V tomto ísle Miscellanea Geographica 12 jsou publikovány krom
p ísp vk
len
katedry také vybrané práce z jiných spolupracujících
geografických pracoviš (UK Bratislava, J U v eských Bud jovicích). N které
p íp vky p edkládané v tomto sborníku byly prezentovány na spole ném esko –
n meckém seminá i „Sozial- und wirtschaftsgeographisches Kolloquium
sächsischer und böhmischer Universitäten“, konaném 12. – 13. íjna 2006
ve školícím za ízení Z U na Perninku.
V druhé ásti sborníku jsou uvedeny publika ní výstupy z bakalá ských prací,
úsp šn prezentovaných na fakultní p ehlídce studentské v decké odborné innosti
(SVO ). Tyto práce jsou dokladem p ínosu práce student k výzkumné innosti
katedry geografie, která je podporována i v rámci specifického výzkumu Fakulty
pedagogické Z U v Plzni. Touto cestou d kujeme za podporu a v íme, že
p edložené p ísp vky zaujmou odbornou ve ejnost.
Všechny uvedené p ísp vky prošly recenzním ízením. D kujeme všem
recenzent m za jejich práci a Mgr. Ji ímu Preisovi za jazykovou revizi abstrakt .
Jan Kopp, editor
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