
Posudek oponenta disertační práce PhDr. Martin Ervy 

“ Rozmach etatismu ve Velké Británii 20. století” 

předkládané v roce 2016 na Ústavu světových dějiny FF UK. 

I. Stručná charakteristika práce 

PhDr. Martin Erva se v předkládaném textu disertační práce (vedoucí prof. PhDr. 

Martin Kovář, Ph.D.) věnuje nárůstu státního paternalismu ve Velké Británii 

minulého století s přesahem do století předminulého. Velmi zajímavým způsobem 

dokládá, že nárůst moci státu v rovině politické filosofie se v žádném případě 

neomezoval na Labouristickou stranu, ale měl své velmi silné zastánce i v rámci 

strany Konzervativní. Autor v práci dokazuje, že se v rámci Konzervativní strany 

razantně rozvíjel proud sílícího státního etatismu spojený s mohutnou vlnou 

postátňování a dalších prvků formálně náležejících do levicového spektra.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Disertační práce kol. Ervy je v klíčových oblastech velmi přínosná a zajímavým 

způsobem analyzuje téma, které v našich podmínkách patří k málo rozpracovaným. 

Autor zajímavým způsobem argumentuje ve prospěch svého opakovaně 

deklarovaného názoru, že státní etatismus ve 20. století splynul s jakousi 

neformální státní ideologií a stal se atributem spojujícím všechny klíčové strany 

britského politického spektra. Práce po všech rozhodujících stránkách splňuje 

kritéria kladená na kvalifikační text a přináší do nejen akademické debaty zajímavé, 

v mnoha oblastech obohacující názory. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

Práce je v klíčových parametrech na velmi vysoké úrovni (viz jednotlivá hodnocení 

provedená níže) a ve všech sledovaných oblastech dostává vysokým požadavkům 

kladeným na práce tohoto zaměření. 

1. Struktura argumentace. 

Práce kol. Ervy je logicky členěná, a to jak co do argumentace, tak i pokud jde o 

formální rozdělení textu. Autorova argumentace je v celém textu logicky propojená 

a proložená jasnou, jednotící a ucelenou argumentační linií, která je po celou dobu 

zřetelná a srozumitelná. Text od začátku směřuje k zřetelně vymezenému cíli a je 

třeba konstatovat, že tento se autorovi daří velmi dobře dosáhnout. 

2. Formální úroveň práce 

Práce splňuje všechny zásadní požadavky na formální úpravu. Autorova práce 

s poznámkovým aparátem je přes drobná opomenutí na velmi vysoké úrovni. 



Stejně tak jde o text jazykově na adekvátní úrovni, přestože se autor tu a tam 

dopouští drobných neobratností či chyb (a to i v tak důležité části, jakou je abstrakt 

práce), včetně gramatických. Práce je vizuálně přehledná a graficky velmi dobře 

pracovaná, graficky vhodně rozčleněná a zformátovaná 

3. Práce s prameny či s materiálem 

Autor adekvátně a vhodně pracuje s primárními i sekundárními prameny, které 

zároveň vytěžuje odpovídajícím způsobem. Jeho práce s nimi je metodicky správná 

a svědčí o poctivém, svědomitém přístupu ke zdrojům informací. Autorova 

analytická práce s předkládanými informacemi je na velmi vysoké úrovni a jím 

prováděné závěry jsou v naprosté většině logicky odůvodněné a velmi dobře 

provedené. 

4. Vlastní přínos 

Práce kol. Ervy vyniká zejména ve vlastním nakládání se zpracovávanými 

informacemi a osobním přínosu k analyzované problematice. Celý text je od 

začátku prodchnutý autorovým zájmem o předkládané problémy a zcela zřetelný je 

i jeho vlastní názorový přínos.  

IV. Dotazy k obhajobě 

Lze podobný názorový vývoj, jaký autor popisuje ve Velké Británii, vysledovat i 

v jiných, srovnatelných zemích západního světa? Jde o vývoj zřejmý pouze 

v západním světě, nebo je možné takový trend pozorovat i v zemích zbytku světa? 

V. Závěr 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto 

ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěl. 
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