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Anna Krejčířová se ve své magisterské práci zabývá specifickou érou nástupu videopůjčoven na 

počátku 90. let. Geograficky své zkoumání situuje na území hlavního města Prahy, zasazuje jej do 

ekonomického kontextu transformace po roce 1989 a jako jádro práce prezentuje analýzu šesti 

orálně-historických interview s majiteli videopůjčoven fungujících v první polovině 90. let. Na 

jednotlivé videopůjčovny a jejich majitele (narátory) autorka nahlíží prismatem podnikatelských 

strategií, které rekonstruuje z různých aspektů jejich činnosti: výběr umístění provozovny, taktiky 

nákupu a půjčování, vztah majitele k filmu a kinematografii, časoprostor poskytování služby (kdy a 

kde se půjčuje), socio-kulturní kontext služby (jak se půjčuje, jak jsou budovány vztahy se zákazníky).  

Ranou etapu provozu videopůjčoven zasazuje do první poloviny 90. let a charakterizuje především 

důrazem na pultový prodej, jako jeden z klíčových milníků ovlivňujících provoz videopůjčoven pak 

označuje nástup Televize Nova v únoru 1994, jenž pozměnil divácké návyky od pravidelného 

půjčování k nepravidelnému a pro některé provozy znamenal rapidní úbytek tržeb. Určující faktory 

ovlivňující situaci vzestupu videopůjčoven jsou pak podle ní krom samotné pozdržené expanze 

domácího videa v (post)socialistických zemích také celkově širší poptávka po (komerční) audiovizuální 

tvorbě a dostupnost prostor po privatizaci/ restitucích k pronájmu. Práce je celkově přehledně 

strukturovaná a čtivá, přestože nemá přesně formulovanou výzkumnou otázku (zmíněným cílem je 

„zmapovat“ praxi), poukazuje na systematičnost práce i uvažování autorky a její schopnost zasadit 

tento specifický kulturní jev do širších sociálních a ekonomických souvislostí. Práci částečně schází 

detailnější a argumentačně využité zasazení do materiálně-technologického kontextu doby, jež 

ovlivňovalo jak podnikatelské strategie, tak divácké návyky (dostupnost videorekordérů, satelitní 

vysílání), aj.  

Otázky, které se v souvislosti s textem nabízejí, jdou spíše nad rámec úžeji vymezeného tématu 

práce: Mohli bychom českou situaci porovnat se situací v jiných post-socialistických zemích? Existují 

na toto téma relevantní studie? Proč vlastně srovnávat tuzemský kontext s americkým? 

Někteří z narátorů měli provoz videopůjčovny pouze jako druhý příjem při jiném zaměstnání, jejich 

motivací pak byla často záliba v kinematografii: jedná se také o rys typický ryze pro ranou fázi, anebo 

přetrvával i v pozdějším období. Jak se pozměnil způsob podnikání na tomto poli v druhé polovině 90. 

let? 

Na práci dále oceňuji metodický přístup autorky, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku 

výborně. 
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