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Předložená práce přináší přehledný, logicky strukturovaný popis fungování nakladatelství 
Argo v kontextu českého knižního trhu a naplňuje tak své zadání. Po jazykové, stylistické 
i grafické stránce je práce na velmi dobré úrovni, celkový dojem kazí jen drobnosti (jako např. 
jednoznakovky ponechané na koncích řádků, chybný odkaz na tabulku na str. 26, jen občasné 
překlepy a chyba v poslední větě závěru, shodou okolností v odstavci následujícím po 
autorčině výtce ohledně chyb v textech knih vydávaných nakladatelstvím Argo). Pokud jde 
o obsah, uvítal bych přece jen o něco obsáhlejší analýzu českého knižního trhu, než jaká se 
objevuje na s. 13-14 a 23-26. Jako námět k obhajobě navrhuji doplnění a upřesnění informací 
o nakladatelstvích, která lze považovat za konkurenci Arga (s. 26): V jakých žánrových 
oblastech jednotlivá nakladatelství Argu konkurují? Konkurují mu některá výrazněji ve více 
žánrech? 


