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Diplomantka Anna Krejčířová měla od začátku jasno, jakému tématu se chce věnovat a 

v podstatě i jak jej chce pojmout. Otazník visel jen nad tím, zda se podaří zpětně dohledat  

k rozhovorům dostatek narátorů, kteří by se podělili o svou zkušenost s provozováním 

soukromých videopůjčoven v první polovině 90. let. Důkazem, že se jí to podařilo, je 

předkládaná práce, která se věnuje tématu soukromých videopůjčoven v Praze v období první 

fáze ekonomické transformace po roce 1989. Jde o videopůjčovny malých podnikatelů, které 

sloužily primárně k výpůjčkám a nikoliv dalšímu přidanému byznysu, jak bývalo běžné. Práce 

se tak nevěnuje videopůjčovnám existujícím už od 80. let pod filmovým monopolem, ani 

videopůjčovnám specializovaným na erotický a pornografický obsah, které k sobě také 

přitahovaly další přidružené podnikání.  

 

Jádrem práce jsou profily šesti videopůjčoven, jejichž majitele diplomantka dohledala prací 

téměř detektivní. Za pomoci obchodních a živnostenských rejstříků sestavila poměrně 

rozsáhlý seznam pražských videopůjčoven existujících v daném období, zjišťovala, zda stále 

platí adresy tehdejších majitelů, které následně oslovovala prostřednictvím dopisů. Výsledný 

vzorek šesti videopůjčoven považuji nejen za úspěch, ale i za reprezentativní a pro zkoumaný 

fenomén výmluvný.  

 

Že měla diplomantka v tématu i metodě víceméně jasno, nezmiňuji v úvodu náhodně. Její 

zájem o dané téma, nastudovaná zahraniční literatura, erudice, uvažování nad tématem i 

intelektuální energie, s níž se mu věnovala, se přímo otiskují do předkládaného textu, při 

jehož vypracování diplomantka prokázala nebývalou míru samostatnosti – i přes lehce 

dobrodružný finiš. Jde tak o jednu z prací, které bylo radost vést.  

 

Práce je promyšlená, metodologicky dobře podložená, vyzdrojovaná, předmět zkoumání 

zasazuje do několika úrovní dobového kontextu – transformačního, ekonomického, 

sociálního, konzumního i kulturně-kinematografického. Její devizou jsou samotné orální 

rozhovory. Díky nim se autorce podařilo zrekonstruovat rozdílné příběhy šestice lidí, kteří ve 

videopůjčovnách viděli „potenciální zlatý důl“. A k tomu i příběhy videopůjčoven jako 

sociálního prostoru, čímž se práce dotýká tématu kulturní geografie. V tomto ohledu srovnává 



české videopůjčovny s praxí na Západě – kniha Daniela Herberta je jednou, s níž výrazně 

pracuje –, ale zároveň nachází a trefně pojmenovává tuzemské specifika.   

 

Práce totiž jde podstatně dále za rekonstrukci osobních podnikatelských příběhů. V širším 

záběru sleduje příběh podstatně větší – příběh počátků soukromého podnikání v porevolučním 

Československu, který je stále v podstatě nezmapovaný. Aktivity drobných podnikatelů jako 

součást transformace přitom někteří historici považují za skutečného hybatele ekonomických 

změn, jimiž země po roce 1989 prošla. Mezi nejzajímavější závěry patří například to, že 

videopůjčovny – adaptabilní podnikání s relativně nízkými náklady, nízkým rizikem a ideálně 

napojené na nadbytek komerčních prostor – v podstatě  sloužily jako testovací sféra pro praxi 

tržní ekonomiky a jiné, méně přechodné typy soukromého podnikání. Diplomová práce – i 

přes lehce uspěchaný a nedotažený závěr – tak nabízí přesvědčivý vhled do zatím stále 

minimálně historiograficky zpracovaného období transformace československé kultury po 

roce 1989.  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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