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Súčasný digitálny výskum literatúry predpokladá dostupnosť digitálnych verzií literárnych 
diel, t.j. inými slovami relatívne komplexnú a reprezentatívnu digitálnu kolekciu literárnych 
textov, ktorá slúži ako referenčný rámec pre konkrétne skúmanie špecifík jednotlivých 
autorských písaní alebo literárno-estetických kvalít určitého obdobia. Čiže formuje v istom 
zmysle a na širšom základe nový kánon literatúry určitého obdobia. Ak chceme napríklad 
skúmať jedinečnosť autorského štýlu B. Hrabala, je nevyhnutné porovnať jeho dielo s akousi 
pomyselnou normou či kánonom prozaických štýlov jeho doby alebo širšieho obdobia 
(napríklad s inými 100 románmi českej prózy 20. storočia). Jednou zo základných 
a nevyhnutných vlastností takejto univerzálnej zbierky či výberu je jej vyváženosť, ktorá sa 
okrem iných ukazovateľov vyvodzuje z kánonicity v nej obsiahnutých textov. Kánon je 
v prípade kvantitatívnych výskumov reprezentovaný či určovaný počtom opakovaných 
vydaní/reedícií textu (odvolávam sa na oficiálne európske štandardy zbierky ELTeC – 
European Literary Text Collection, ktorá vzniká ako súčasť projektu COST – Dištančné čítanie 
európskej literárnej histórie 1840 – 1920). Zjednodušene to znamená, že text s vysokou 
kánonicitou bol za posledných 50 alebo 100 rokoch opakovane vydaní povedzme 10-20x, 
text s priemernou kánonicitou 10-5x a text s nízkou kánonicitou 1-2x. Vyvážená referenčná 
literárna zbierka (literárny korpus) by mala mať rovnaké zastúpenie všetkých troch kánonicít. 
Problémom je, že európske štandardy neberú do úvahy malé literatúry, preto je potrebné 
čiastočne zmeniť metodológiu ELTeC-u ako aj niektoré relevantné ukazovatele, akým je 
napríklad literárny kánon. V princípe tak na Slovensku vzniká lokalizovaná verzia, resp. 
alternatíva, ktorá berie do úvahy na jednej strane medzinárodné štandardy avšak na strane 
druhej kladie dôraz na špecifiká domáceho literárneho materiálu. Príspevok sa zameriava na 
špecifiká chápania kánonu v kvantitatívnych výskumoch literatúry so špeciálnym zameraním 
sa na projekt budovania zbierky slovenskej prózy (projekt DISPRO – Digitálna zbierka 
slovenskej prózy podporený Agentúrou pre vedu a výskum v rokoch 2021-2025, ktorého je 
autor príspevku zodpovedným riešiteľom).  
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