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geografie a škola
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Martin Margold (35) vystudoval obor fy-
zická geografie na Přírodovědecké fakultě 
UK. V letech 2007–2012 absolvoval dok-
torské studium na Stockholms universitet ve 
Švédsku a v letech 2013–2014 působil jako 
postdoctoral research associate na Durham 
University ve Velké Británii. Následně získal 
postdoktorský grant od Švédské grantové 
agentury. V rámci tohoto grantu se zabývá 
dynamikou ústupu zalednění v Severní Ame-
rice na konci poslední doby ledové a působí 
na University of Alberta v Edmontonu. 

Co vás přivedlo ke studiu fyzické 
geografie, k oboru, jemuž se stále 
věnujete? 

Vždy jsem měl rád hory a mapy a to byl 
i prvotní podnět, proč jsem šel studovat fy-
zickou geografii a později se specializoval 
na geomorfologii. Se svým vedoucím diplo-
mové práce a jeho kolegy z katedry fyzické 
geografie a geoekologie PřF UK jsem měl 
možnost vyjíždět do terénu, převážně do 
Krkonoš, a asistovat při jejich výzkumu. To 
mě bavilo a nasměrovalo dál k doktorskému 
studiu.

Jak probíhá doktorské studium 
ve Švédsku, kde jste je absolvoval?

Doktorát jsem dělal na univerzitě ve Stock-
holmu. Ve Skandinávii je poměrně obtížné 
se na doktorské studium dostat. Na každé 
místo je zvláštní výběrové řízení, ale tím, že 
se dostupné prostředky soustředí na omeze-
ný počet studentů, je možné jim poskytnout 
perfektní podmínky. Doktorandi jsou za-
městnanci katedry a plně se podílí na jejím 
běhu, i v rámci výuky a administrativy. Ve-
lice dobře je ošetřeno i školení doktorandů, 
kdy má každý student kromě svého hlavní-
ho školitele ještě několik sekundárních ško-
litelů a na celý proces dohlíží člověk, který 
je na katedře zodpovědný za doktorské stu-
dium. 

Během doktorského studia jste se se-
tkal s doktorandy ze Švédska a dalších 
zemí. Jak jste hodnotil své znalosti 
z pregraduálního studia ve srovnání se 
znalostmi ostatních?

Myslím, že při příchodu do Švédska jsem 
měl slušné faktografické znalosti, obstojně 
jsem ovládal geografické informační sys-
témy (GIS) a uměl jsem dobře prezentovat 
svoje výsledky. Celkově bych řekl, že jsem 
za kolegy z jiných zemí v ničem, co mě ško-
la mohla naučit, nezaostával. 

Po obhajobě doktorské práce jste 
působil na Univerzitě v Durhamu 
ve Velké Británii a nyní působíte na 
Univerzity of Alberta v Kanadě. Máte 
tedy dostatek zkušeností pro porov-
nání studia a přístupu studentů u nás 
a v zahraničí.

V Durhamu jsem byl dva roky na postdok-
torské pozici na katedře geografie. V mém 
oboru je to jedno z nejlepších míst na svě-
tě a celkově je to nesmírně silná instituce. 
V Anglii těží z toho, že geografie tam má 
z historických důvodů výrazně prestižnější 
pozici než na kontinentu, takže se na ni hlásí 
ti nejlepší studenti. Durham je navíc prestiž-
ní výběrová škola. Hlavním rysem tamního 
vysokoškolského studia je jeho intenzita. 
Školní rok je poměrně krátký. Ve zkouško-
vém období je knihovna otevřená 24 hodin 
denně a na studenty jsou kladeny vysoké 
nároky. Většina zkoušek je realizována for-
mou esejů a studenti musejí prokázat, že 
tématu skutečně rozumějí a že umějí dobře 
formulovat svoje myšlenky v psané formě. 
Celkově studenti absolvují jak ve Švédsku, 
tak v Anglii výrazně méně přednášek nebo 
cvičení, a mnohem větší důraz je kladen na 
jejich samostatnou práci a samostudium. 
Studenti ve Švédsku a v Anglii na mě pů-
sobili o něco samostatnějším dojmem, než 
je tomu u našich studentů. Také je na nich 
znát, že tamní vzdělávací systém je lépe učí 
práci s informacemi. 

Jste první český geograf, který je spo-
luautorem článku v prestižním časopi-
se Nature. 

Ano, byl to velký úspěch, který se nám po-
dařil s mým vedoucím v Durhamu. Článek, 
který vyšel v Nature letos v únoru, je hlav-
ním výstupem projektu, na který můj ve-
doucí získal grant od Natural Environment 
Research Council. Článek vychází z dat, 
která jsem během svého studia v Anglii 
vyprodukoval, ale zde je třeba zdůraznit, 
že u článků v Nature hraje hlavní roli ná-
pad a zaměření projektu na zásadní aktuální 
otázky výzkumu. Na příkladu pleistocénní-
ho Laurentinského ledovcového štítu v Se-
verní Americe jsme ukázali, že dynamika 
ledovcových proudů může vést ke kolapsu 
jednotlivých částí ledovcového štítu, avšak 
pro ústup celého kontinentálního ledovce 
v časovém měřítku tisíců let hrají hlavní 
roli klimatické změny. Naše výsledky jsou 
relevantní pro probíhající debatu o budouc-
nosti antarktického ledovcového štítu, kde 
zejména v jeho západní části existuje riziko 
nelineární reakce na ústup čel ledovcových 
proudů.
(Poznámka redakce: Více se o tomto problé-
mu dočtete v článku M. Margolda Čtvrto-
horní zalednění Severní Ameriky – GR, roč. 
25, č. 4). 

Co byste na základě svých zkušeností 
vzkázal dnešním studentům geogra-
fie?

Myslím, že během bakalářského studia je 
pro studenty hlavní ujasnit si přesně, co 
je baví a zajímá – geografie nabízí nepře-
berné množství směrů a podoborů a každý 
si může najít oblast svého zájmu. Velkou 
výhodou je možnost absolvovat bakalářské 
a magisterské studium na různých školách: 
přesunout se z regionální na „kamennouˮ 
univerzitu, vyjet do zahraničí v rámci 
programu Erasmus, nebo absolvovat celý 
magisterský studijní program na univerzi-
tě v zahraničí. Možnost získat zkušenosti 
z více než jedné školy a nejlépe z více než 
jednoho národního systému je podle mého 
názoru velkou výhodou dneška. Pokud se 
české akademické prostředí bude přibližo-
vat tomu západnímu, bude čím dál více zá-
ležet na kvalitě a jménu absolvované školy, 
přičemž budou požadovány zkušenosti ze 
zahraničí. 

  
Rozhovor vedl Marek Křížek

Geografem na předních zahraničních univerzitách
Rozhovor s Martinem Margoldem

Titulní strana časopisu Nature, kde je publiko-
ván článek Martina Margolda. 
Zdroj: http://www.nature.com/nature/journal/
v530/n7590/full/nature16947.html

A Geographer at Prestigious Foreign Universities: An Interview with Martin Margold. An interview with M. Margold, a graduate of 
Charles University’s Faculty of Science, who is working at prestigious foreign universities.




