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Posudek školitele na studenta doktorského studia oboru Historie/Obecné dějiny 

PhDr. Martina Ervu 

  

Pan PhDr. Martin Erva, který vstoupil do doktorského studia na Ústavu světových 

dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2008–2009, se od 

samého počátku projevoval jako pilný a pečlivý student, navíc, musím zdůraznit, mimořádně 

zaujatý svým atraktivním tématem, jako student, který si – podobně jako v magisterském 

stupni studia (diplomovou práci obhájil v mém semináři) – všechny povinnosti plnil včas, na 

všechny dílčí atestace byl vždy výborně připraven. Taktéž státní doktorskou zkoušku vykonal 

PhDr. Martin Erva výtečně a v řádném termínu. Mimo to složil s úspěchem i státní rigorózní 

zkoušku, a získal tak titul PhDr.  

 

Za důležitou věc pokládám rovněž fakt, že během svého doktorského studia 

publikoval PhDr. Martin Erva několik vysoce kvalitních odborných textů, které jednoznačně 

vypovídají o tom, že je tak říkajíc „hotovým historikem“ moderních světových a obecných 

dějin. Totéž platí o publicistice i o dalších textech, jež se přímo nesouvisí s Ervovým 

doktorským studiem, ale jež přesto dotvářejí jeho obraz jako historika a jako angažovaného 

intelektuála v tom nejlepším slova smyslu. 

 

Pokud jde o Ervovu dizertaci, text s názvem „Rozmach etatismu ve Velké Británii 20. 

století“ je podle mého názoru velice zdařilou analýzou tohoto pro minulé i současné století 

velmi významného fenoménu. PhDr. Martin Erva při psaní těchto textů nejen prostudoval 

obrovské množství pramenů a literatury, ale navíc úspěšně zúročil své studijní pobyty 

v zahraničí. Na samotném textu navíc oceňuji jasně a v jistém smyslu odvážně prezentovaný 

vlastní, argumenty výtečně podložený názor na rozmach etatismu především (avšak nejen) ve 

Velké Británii. V tomto smyslu je Ervův text výtečným příspěvkem do diskuse na nanejvýš 

aktuální téma.  

 

 



                                

 

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin  

 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

 
Tel.: (+420) 221 619 203 
Fax: (+420) 221 619 385 
Mobil: (+420) 724 059 752 

 
jaroslav.valkoun@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
makovar@atlas.cz 

   
 

 

 

 

Ze všech výše uvedených důvodů a z celého mého posudku jako školitele, je, doufám, 

jasné, že předpokládám, že Ervovo doktorské studium, aniž bych chtěl jakkoli předjímat 

výsledek obhajoby, hodnotím jako velmi úspěšné.  

 

V Praze, 21. srpna 2016 

  

 Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 

 Ústav světových dějin FF UK v Praze 

  


