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V roce 2018 představila stanice Vltava Českého rozhlasu anketu Kánon100, jež vznikla v 
rámci oslav stoletého výročí české státnosti. Rozsáhlý projekt měl dle organizátorů za cíl 
hledání uměleckých děl, „na která můžeme být hrdí a neobejdeme se bez nich“. Soutěžní 
element pak spočíval v tom, že po předběžném výběru odbornou porotou byli posluchači 
vybízeni k aktivnímu podílu na vytváření Kánonu100 svým hlasováním. Rozhlas mimo jiné 
lákal zájemce i na základě možnosti získat hodnotné ceny (knihy od českých a zahraničních 
autorů a 3 objekty Martina Velčovského). Do ankety byly zahrnuty následující kategorie: 
Film, Divadlo, Hudební skladba, Opera, Kritické a esejistické dílo, Próza, Básnická sbírka, 
Výtvarné umění, Architektura, Design. Kromě výsledků v podobě vítězů v každé kategorii, 
stanice Vltava poskytla prostor i pro moderované debaty týkajících se zmíněných kategoriích. 
Diskuze nabídla možnost členů poroty, nebo nezúčastněných odborníků, publicistů či umělců, 
reflektovat své názory na kánon. 
Příspěvek se zaměří na otázky, které anketa Kánon100 otevřela, a to na mnoha různých 
rovinách. Jednou z nich je problém, jak vůbec v současném českém kulturním prostoru 
definujeme pojem kánon, jaká díla nebo fenomény by měl obsahovat a zda do tohoto prostoru 
doléhá nějaká ozvěna akademických debat o teorii kánonu. Je možné též sledovat otázku 
hledání měřítka, které určuje tvorbu kánonu. Další problém, jež anketa nezáměrně otevřela, je 
nemožnost stanovení univerzálních kritérií kanoničnosti pro všechna umění/kategorie, čímž 
nabízí vhled do úskalí, která provází problematiku kanonizování v různých druzích umění. 
Neméně problematická je zde i proklamovaná funkce ankety Kánon100 jako státotvorného 
prvku. Vyvstávají i otázky o možnosti mít jeden obecný kánon a o nástrojích, které má 
veřejnost na jeho ovlivnění. 
Příspěvek si tedy klade za cíl pomocí konkrétního příkladu ankety Kánon100 hledat odpovědi 
na otázku, jaké je současné paradigma českého myšlení o uměleckém kánonu. 
 
 
Mgr. Vera Kaplická Yakimova, PhD. působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích, kde vyučuje na Ústavu věd o umění a kultuře a Ústavu bohemistiky. 
Ve své dosavadní publikační činnosti se věnovala otázkám formování literárního kánonu 
v cizím prostředí. O tomto problému publikovala monografii „Literární kánon a překračování 
hranic“ (Epistémé/Academia, 2015) a řadu dílčích studií. V současné době se rovněž věnuje 
otázkám propojení kánonu s populární kulturou (film, videohry, adaptace a apropriace 
kanonických děl).  


