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Posudek oponenta na dizertační práci 

 

Erva, Martin, Rozmach etatismu ve Velké Británii 20. století, Ústav světových 

dějin FF UK v Praze, Seminář nejnovějších dějin, Praha 2016, 218 stran rukopisu. 

 

PhDr. Martin Erva se rozhodl analyzovat poměrně turbulentní období dějin Velké 

Británie, přičemž jeho hlavním cílem bylo ukázat, jak vzrostl vliv státu ve všech oblastech 

lidského konání. Autor v úvodu své práce píše, že Británie vlastně poměrně klidně „přijala 

revoluci a změnila se od základů“ (s. 5). Erva dodává, že expanze veřejného sektoru a růst 

vlády byla obecným rysem vývoje ve světě, avšak podle něj je „zarážející nikoli to, že proběhl 

všude, ale to, že proběhl i ve Velké Británii, která se na rozdíl od svých kontinentálních 

sousedů držela zpátky, a to jak v oblasti daní, tak povinné vojenské služby.“ (s. 6). Zde je 

ovšem na místě otázka, zda toto „přijetí revoluce“ nebylo dáno mnohem více okolnostmi, 

v nichž se tato země ocitla. Dokladem toho je i graf, který autor použil na straně 19, z něhož 

je jasně patrné, že procentuální podíl vládních výdajů na hrubém domácím produktu (v letech 

1901 až 1998) se zvětšoval právě po dvou největších konfliktech 20. století. Tedy zatímco na 

začátku 20. století tyto výdaje dosahovaly kolem jedenáct až třináct procent, po první světové 

válce to bylo mezi třiadvaceti až devětadvaceti procent, krátce po druhé světové válce tato 

hodnota atakovala čtyřicetiprocentní hranici. Nepočítám v to samozřejmě oba konflikty, 

během nichž tyto hodnoty byly mnohem větší. Je škoda, že autor neuvádí podobné údaje i pro 

poslední čtvrtinu 19. století, kde vidí právě kořeny pro větší zásahy státu, čtenář by si mohl 

udělat mnohem lepší obrázek pro toho, co Erva zejména v první kapitole tvrdí. 

 

Název práce je trochu zavádějící, protože Martin Erva se mnohem více věnuje 

kořenům a důvodům pro větší zásahy státu a to především na konci 19. a v prvních desetiletí 
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20. století. Autor jako prvotní impuls vidí změny na konci 19. století, kdy vláda zvýšila 

výdaje na vojenství, a opustila Gladstonův konsensus v oblasti fiskálně-daňové politiky. 

Kořeny je nutné ale podle něj celkem správně hledat i ve vývoji samotné Liberální strany. 

Existuje řada knih a studií, jež se věnují podobné problematice v jiných zemích, v nedávné 

době například i v zemích Latinské Ameriky. I zde se z levice v rámci jednotlivých 

Liberálních stran vyčleňovali politici, kteří volali po mnohem větších zásazích státu nejen do 

hospodářství země, ale také do sociálního zákonodárství. Co se týče Velké Británie, tato 

problematika byla poměrně dlouho opomíjena, přestože podobný vývoj můžeme sledovat i 

zde, i když o několik desetiletí dříve. Jak správně píše autor v úvodu, historické diskuse o 

tématu „velikosti státu“ přinesla až éra Margaret Thatcherové.  

 

Práce je rozdělena do tří velkých kapitol. První se věnuje myšlenkovým proudům a 

otázkám růstu státu v 19. století. Právě zde se nechází důležitá debata ohledně „radikálních“ 

elementů v rámci Liberální strany a její rozdělení na dva tábory. Jako radikála v rámci britské 

Liberální strany můžeme vidět Josepha Chamberlaina, jemuž je v práci věnována značná 

pozornost. Autor zde uvádí, že postupné rozšiřování volebního práva „znamenalo změnu 

paradigmatu anglické politiky“ a vedlo k jejímu posunu doleva. Šlo o to, že se konzervativci i 

liberálové snažili vycházet vstříc novým voličům. Autor zde také přichází s kontroverzním 

tvrzením, že Joseph Chamberlain byl symbolem municipálního socialismu. Dokládá to 

nejrůznějšími příklady. V době, kdy byl starostou Birminghamu, zahájil program akvizic 

místních plynárenských a vodárenských společností, kromě toho se stal důležitým elementem 

pro vylepšení podmínek života ve městech. Jak tvrdí Erva, znárodnění vodárenských a 

plynárenských společností za náhradu viděl jako nástroj pro zlepšení hygienických podmínek 

v Birminghamu a jeho rozvoji (s. 47). Chamberlain rozhodně nebyl jediným politikem 

toužícím po změnách. I Konzervativní strana a její představitelé se pomocí různých zákonů 
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snažili zlepšovat podmínky například dělníků v továrnách. Autor ovšem tvrdí, že to byl právě 

Chamberlain, který konzervativcům radil při přípravě zákona o zlepšení ubytování dělníků a 

řemeslníků. I mezi konzervativci Erva hledá reformátory, kteří se snažili prosazovat mnohem 

větší vliv státu. Mezi nimi vynikal na konci 19. století Randolph Churchill, jehož autor 

označuje za „konzervativního Chamberlaina“.  

 

Velká pozornost v práci je věnována búrské válce (zejména tedy jejím dopadům) a 

kampaní za zavedení cel. Je logické, že tato válka, která poprvé Britům ukázala limity jejich 

síly, znamenala také mnohem větší nárůst státu. Jak Erva dokládá, válka zvýšila daňovou 

povinnost poplatníků. Mnohem více vzrostly výdaje na obranu, větší vliv prosadil stát i ve 

školství v tzv. Balfourově školské reformě. 

 

Druhá a třetí kapitola jsou mnohem menší rozsahem v porovnání s první, přesto 

přinášejí řadu důležitých poznatků. Především mám na mysli debatu špiček společnosti o 

důležitosti různých reformních snah. Autor zde uvádí díla a činnost například Williama 

Morrise, Keir Hardieho a odborů, Roberta Blatchforta a analyzuje činnost manželů 

Webbových. Právě ti například přistoupili mnohem důkladněji ke zkoumání sociálních 

podmínek chudých. Současně vznikaly různé dobročinné organizace. Autor tvrdí, že právě 

„dobročinná organizace byla laboratoří nových myšlenek a přístupů“ (s. 125). Dále se 

poměrně dost věnuje Fabiánské společnosti nebo londýnským pokrokářům v rámci Liberální 

strany, kteří volali po mnohem větších zásazích státu. Ve třetí, tj. poslední, kapitole autor dle 

mého názoru opět kontroverzně tvrdí, že vláda, která se dostala k moci v roce 1906, byla 

„vládou pokrokovou a zahájila rozsáhlý program reforem, jejichž výsledkem bylo založení 

moderního sociálního státu a jeho moderní armády“ (s. 166). Já sám bych ještě o založení 

moderního sociálního státu nemluvil, spíše bych psal o prosazení některých prvků moderního 
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sociálního státu, i když je jasné, že změny, které vláda prosadila, byly v té době poměrně 

široké. Autor navíc na jiném místě uvádí, že i liberálové nakonec narazili v reformním 

programu na své hranice, což se ukázalo především během velké stávky v londýnských 

docích v roce 1912. Poslední dvě podkapitoly jsou vlastně takovým závěrem práce (který ale 

chybí). Autor zde hodnotí období první světové války a poválečného vývoje.   

 

Co se týče finálního hodnocení, musím poznamenat, že se jedná o velmi kvalitní práci, 

která ukazuje kořeny pro větší rozmach vlivu státu ve Velké Británii. Trochu zavádějící je 

tedy název práce, podle nějž měl autor analyzovat rozmach etatismu v Británii ve 20. století. 

Práce splňuje požadavky standardně kladené na dizertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Návrh klasifikace: prospěl. 

 

V Praze 25. 8. 2016 

 

 

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 

Ústav světových dějin FF UK v Praze 

 


