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Wikipedie – úvod

Kde se to tu vzalo?
• 15. ledna 2001, původně doplňkový projekt

Zakladatel
Jimmy Wales



Wikipedie – úvod

Kde se to tu vzalo?
• česká mutace 3. května 2002

25. 5. 2005 – 10 000 článků

18. 11. 2006 – 50 000 článků

19. 6. 2008 – 100 000 článků

13. 12. 2012 – 250 000 článků

cca 80 nových článků denně



Wikipedie – úvod

Co to je a jak to funguje?
… je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným

obsahem, na jejíž tvorbě kolektivně spolupracují

dobrovolní přispěvatelé z celého světa.

Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně

přístupných encyklopedických informací.

… virtuální komunita lidí ochotných psát encyklopedii.



Wikipedie – úvod

… mnohojazyčná …
291 jazykových mutací (37,6 miliónů článků)

1. anglická (5 045 000) / 13,4 % 6. cebuánská (1 700 000)

2. švédská (2 400 000) 7. ruská (1 200 000)

3. německá (1 900 000) 8. waray (1 200 000)

4. nizozemská (1 800 000) 9. italská (1 200 000)

5. francouzská (1 700 000) 10. španělská (1 200 000)

= 52 % všech článků

26. česká (348 000) / 1 %    (údaje k lednu 2016)



Wikipedie – úvod

… svobodná …
• svoboda používat dílo a požívat výhody z jeho užití

• svoboda studovat dílo a uplatňovat znalosti z něj získané

• svoboda pořizovat a šířit kopie celku nebo částí díla

• svoboda měnit a vylepšovat dílo a distribuovat odvozená díla

• svoboda dílo nepoužít

• svoboda neúčastnit se projektu



Wikipedie – úvod

… dobrovolnická …
• Wikipedii píší dobrovolníci (328 583 / 11. 3. 2016)

• editovat může kdokoliv

• všichni editoři jsou si rovni

• přispěvatelem nemůže (nemá) být instituce

• dobrovolníci pracují zdarma

• existují pouze granty na externí spolupráci



Wikipedie – co je co?

• Nadace Wikimedia (Wikimedia Foundation)
   spravuje Wikipedii a další příbuzné projekty

• Wikimedia ČR – spolek na podporu projektu v ČR

• wikipedist(k)a – uživatel/ka, účastník projektu

• správce – wikipedista s přístupem k omezeným funkcím

• byrokrat – wikipedista s technickými právy

• stevard - wikipedista s technickými právy (mezioborově)

• vývojář – přímé zásahy do softwaru

• bot – program pro hromadné, mechanické činnosti



Wikipedie – co je co?

• ŽOK – proces řešení sporů

• arbitrážní výbor – poslední stupeň řešení sporů

• vandalismus – úmyslné poškozování obsahu

• editační války – spory o obsah článků



Wikipedie – kdo to kontroluje?

• dobrovolníci – wikipedisté
• dobrovolníci – správci



Wikipedie – co se kontroluje?

• encyklopedická významnost

• porušování autorských práv

• nezaujatost úhlu pohledu

• ověřitelnost

• obecně dodržování dalších pravidel



Wikipedie – jaká je přesnost?

2005 časopis Nature porovnal chybovost cca 50ti témat

Wikipedie – 162 chyby (3,86 chyby na článek)

Britannica – 123 chyby (2,92 chyby na článek)



Wikipedie – jaké jsou zásady?

Jsme
encyklopedie

Nezaujatý
úhel pohledu

Svobodné
dílo

Slušné
chování

Pravidla
nejsou neměnná



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

1. Píšeme encyklopedii
• encyklopedická významnost
… pokud je téma předmětem dvou netriviálních
publikovaných prací, jejichž zdroje jsou nezávislé
na tématu samotném

● Severočeská vědecká knihovna
● Marek Vomáčka (SC Xaverov Horní Počernice)
● Restaurace Rubín (?)
● Martin Myšička (a další „obyčejní“ wikipedisté)
● Wigglytuff (a jiní pokémoni)



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

1. Píšeme encyklopedii
• co na Wikipedii nepatří

● vlastní výzkum (nové myšlenky, vynálezy, pojmy...)
● diskusní fóra
● zpravodajství
● propaganda, obhajoba, obžaloba (komerční, politické...)
● vlastní názory (na události, politiku, náboženství...)
● sebepropagace, reklama



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

1. Píšeme encyklopedii

• Wikipedie není...
● bitevní pole (žádné urážky ani osobní útoky)
● anarchie (omezuje svobodu při kolizi s cílem)
● demokracie (konsensus se hledá diskusí, ne hlasováním)
● byrokracie (pravidla co nejjednodušší, nelpí se na liteře)
● webhosting (uživatelská stránka není vlastnictvím)



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

1. Píšeme encyklopedii
• ověřitelnost tvrzení
Informace ve Wikipedii musejí být důvěryhodné!

● Články obsahují pouze informace publikované zdrojem
důvěryhodným a respektovaným nebo jinak společensky
významným ve vztahu k tématu.

● Editor má u každé nové nezjevné informace uvést důvěryhodný
zdroj. Tvrzení, které nelze ověřit, může kdokoliv odstranit.

● Povinnost uveřejnit důvěryhodný zdroj leží na editorovi,
který nezjevnou informaci přidal, nikoliv na tom, kdo se ji
rozhodl odstranit či zpochybnit.



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

1. Píšeme encyklopedii
• žádná závažná tvrzení bez uvedení zdrojů



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

2. Nezaujatý úhel pohledu
       Články mají být psány nezaujatě a korektně představovat
       všechny většinové a významné menšinové názory publikované
       věrohodnými zdroji v přibližném poměru.

   Dostojevskij je největší spisovatel všech dob.

   Stefan Zweig v knize „Tři mistři“ označil Dostojevského
   za největšího spisovatele všech dob.[1]

   superlativy; subjektivní adjektiva: krásný, dobrý, špatný...



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

3. Svobodný obsah
• veškerý obsah Wikipedie (texty, obrázky, grafy...) lze...

● šířit – kopírovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti...
● upravovat – pozměňovat, doplňovat
● využívat – celé nebo zčásti (i komerčně)

Za podmínek:
● uvést autora
● zachovat a dodržovat licenci

Pokud si nepřejete, aby Váš text byl nemilosrdně upravován
a volně šířen, pak ho do Wikipedie neukládejte.

Uložením změn souhlasíte s Podmínkami užití a neodvolatelně
svůj příspěvek uvolňujete pod licencemi CC BY-SA 3.0 a GFDL.



Wikipedie – jaká jsou pravidla?



Wikipedie – jaká jsou pravidla?



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

Dodržování autorských práv
[[Kategorie:Možná porušení autorských práv]]

• nekopírujte cizí texty, obrázky či jiná díla

ochrana dle práva 70 let po autorově smrti

70 let po zveřejnění textu (není-li autor znám)

10 po publikování fotografie (není-li autor znám)

svoboda panoramatu



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

4. Slušné chování (wikietiketa)
• předpokládejte dobrou vůli druhé strany

• pište jen za sebe (Všichni přece vědí, že to je lež.)

• nekritizujte autora, kritizujte názor

• nepoučujte, argumentujte (laskavě si prostudujte…)

• vyvarujte se ironie, vulgarismů a neomaleného tykání



Wikipedie – jaká jsou pravidla?

4. Slušné chování (wikietiketa)



Wikipedie – využití?

• terciální zdroj informací

• ideální pro rychlou orientaci v tématu

• nevhodná pro vědecké psaní



Wikipedie – nejčastější problémy

• Snahy o censuru
Vojenská radiostanice v Pierre-sur-Haute



Wikipedie – nejčastější problémy

• Vandalismus
● spam
● dětinský / dětský vandalismus
● hloupé vtípky
● lstivý vandalismus
● vandalismus formou přesunu stránky
● napadání uživatelských stránek

začátečnické chyby a pokusy nováčků nejsou vandalismem



Wikipedie – nejčastější problémy

• dětinský / dětský vandalismus



Wikipedie – nejčastější problémy

• hloupé vtípky



Wikipedie – nejčastější problémy

• odstraňování relevantních informací



Wikipedie – nejčastější problémy

• lstivý vandalismus



Wikipedie – ostatní projekty

• lstivý vandalismus



Wikipedie – Wikizdroje

• sesterský projekt nadace Wikimedia

• otevřená knihovna volně dostupných děl



● 2003 založení projektu Wikisource

● 2004 česká hlavní strana na Wikisource

● 2006 české Wikisource na vlastním URL
 

● 2009 přejmenování na Wikizdroje

Wikizdroje: geneze a vývoj



● březen 2005: 13 stránek
● březen 2006: cca 30 stránek
● 18. prosince 2006: 1000 (Slovanské národní písně/Zlomky písní...)

● 12. července 2008: 5000 (Adonis)

● 4. září 2009: 10 000 (5.  zpěv Homérovy Iliady)

● 25. května 2013: 20 000 (Ottův slovník naučný/Bursa)

● 31. července 2014: 25 000 (Ottův slovník naučný/Houby)

● 10. ledna 2016: 36 000 (Myška na zkušené)

Wikizdroje: vývoj počtu stránek



● původní díla / dokumenty...

  a) nepodléhající ochraně autorského práva

– úřední díla

– díla tradiční lidové kultury (písně, pohádky...)

– díla s ukončeným majetkovým právem (70 let)

b) zveřejněné pod svobodnou licencí

– vlastní překlady cizojazyčných textů

Wikizdroje: co sem patří



● díla podléhající ochraně autorského práva
● vlastní díla (viz Wikiknihy)
● ukázky, citace (viz Wikicitáty)
● reklamy
● statistiky, recepty, pravidla her, seznamy...

Wikizdroje: co sem nepatří



● právní normy (zákony, vyhlášky)

● soudní  rozhodnutí (rozsudky NS, NSS, nálezy ÚS)

● pamětní knihy obcí (obecní kroniky)

● veřejný zájem na vyloučení z ochrany

Wikizdroje: úřední díla (§ 3, odst. a) AZ)



● beletrie (próza, poezie, dramata, libreta, písně, chorály...)

● publicistika (fejetony, soudničky, sloupky...)

● odborná literatura (monografie, sborníky, encyklopedie...)

● edice historických pramenů
● veřejné projevy a proslovy
● překlady

Wikizdroje: literární díla



● vlastnoruční přepis

● vlastní skenování s využitím OCR

● digitalizační projekty veřejných knihoven
(Kramerius, Gallica, Open Library, Gutenberg)

● Google Books, archive.org

● další projekty (ceska-poezie.cz; texty.citanka.cz)

Wikizdroje: odkud brát



● způsob editace
● práce s textem, redakční poznámky

(věrnost předloze, definitivní podoba článku)

● reference, zdroje
● uvedení licence
● hlavní jmenný prostor – díla
● jmenný prostor Autor – autoři

Wikizdroje: jak na to



Wikizdroje: hlavní jmenný prostor



Wikizdroje: jmenný prostor Autor



Wikizdroje: překlady



Wikizdroje: překlady



Wikizdroje & Wikipedie



Wikizdroje & Wikipedie



Wikizdroje & Wikipedie



Wikizdroje & Wikipedie



Wikizdroje & Wikipedie



Wikipedie – Wikimedia Commons

zkráceně jen Commons je úložiště volných obrázků,
zvuků a dalšího multimediálního obsahu, který je
přístupný ze všech projektů

• vznik 2004

• nemá jazykové mutace

• počet nahraných souborů neomezen

• 30,1 mil. souborů

• 5 567 000 uživatelů



Wikipedie – ostatní projekty

• lstivý vandalismus



Studenti píší
Wikipedii GLAM

Digitalizace

Wikikonference

Výstavy
přednášky

Právní pomoc
Zodpovídání 
dotazů

Senioři píší 
Wikipedii

Fotoworkshopy

QR‐pedia

Mediagrant

Wiki miluje
památky

Editathony 
workshopy



Wikipedie – vzdělávání a osvěta

• GLAM

• Studenti píši Wikipedii

• Senioři píši Wikipedii

• digitalizace

• QR-pedia

• Wiki miluje památky

• Mediagrant



Wikipedie – GLAM

Galleries – Libraries – Archives – Museums

dlouhodobá vzájemně výhodná spolupráce kulturních
institucí toto typu (ale i divadel, spolků...) s Wikipedií



Wikipedie – GLAM

• Muzeum moderního umění, New York, USA

• British Museum, Velká Británie

• Bundesarchiv, Německo

• Národní knihovna České republiky

• Národní památkový ústav, Česká republika

• a další…



Wikipedie – GLAM

• Knihovna v Ball State University, USA
vlastní hudební sbírku 149 lidových
písní z 19. století

Odkazy na 40 z nich vloženo do Wikipedie

Rok před přidáním odkazů stránky
navštíveny 1824x

Rok po přidání odkazů stránky
navštíveny 12 956x



Wikipedie – GLAM

• Britská národní knihovna
pořídila rukopis za 9 mil. liber

Wikipedista se sešel s kurátory sbírek,
ti mu doporučili prameny k vypracování
podrobného článku.

Článek v den, kdy byl zveřejněn na hlavní
straně anglické Wikipedie, shlédlo
40,000 lidí.



Wikipedie – GLAM

• Kongresová knihovna

Wikipedista zdigitalizoval
fotografie bitvy u Wounded Knee

Badatelé poté podle nich zjistili
nové skutečnosti o bitvě.



Wikipedie – GLAM

• Prezidentská knihovna a muzeum G. Forda

Knihovna uvolnila 11 000
fotografií ze svého archivu

Tuto práci zajistil speciálně proškolený
pracovník knihovny,
tzv. „wikipedista rezident“



Wikipedie – GLAM

• Národní knihovna ČR



Wikipedie – GLAM

• Národní knihovna ČR



Wikipedie – GLAM

• Národní knihovna ČR



Wikipedie – další aktivity v knihovně

kurzy pro návštěvníky (nejen univerzitních) knihoven

2013 2012



Wikipedie – další aktivity v knihovně

studenti VŠ disponují (měli by) energií a slušnými
odbornými znalostmi
namísto papírových seminárních prací píší články

pro Wikipedii:
• obohacení a vylepšení
• noví uživatelé

pro studenty
• tvorba odborného textu (heuristika, psaní)
• rozšíření znalostí
• seznámení s fungováním Wikipedie
• viditelný výsledek



Wikipedie – další aktivity v knihovně

senioři mají celoživotní zkušenosti, znalosti a dostatek času
jsou zvyklí na tradiční práci s literaturou a prameny

pro Wikipedii:
• obohacení a vylepšení
• noví uživatelé (senioři dosud zastoupeni jen málo)

pro seniory
• zúročení nabytých znalostí
• pocit užitečné práce
• možnost setkávání a kooperace



Wikipedie – další aktivity v knihovně

snaha rozšířit kurzy po celé republice

kursy o Wikipedii může vést:
• proškolený knihovník
• regionální wikipedista
• absolvent kursů



Wikipedie – další aktivity v knihovně

digitalizace rodinných fotografií / negativů / diapozitivů

návštěvníci digitalizují své snímky
s encyklopedickým významem
a učí se je nahrávat na Wikipedii



Wikipedie – Wiki miluje památky

spolupráce s NPÚ
Cílem fotografické soutěže je získat kvalitní fotografie
památkových objektů se svobodnou licencí



Wikipedie – Mediagrant, WikiMěsto



Wikipedie – QR-pedia

systém, který využívá QR kódy, aby uživatelům dopravil
články z Wikipedie v jejich preferovaném jazyce

využití:
• kulturní památky
• muzea a galerie
• ZOO

• Praha 10
• Plzeň – Slovany
• Slezské zemské muzeum



Wikipedie – tvorba článků



Wikipedie – tvorba článků

• přihlášení / založení / nastavení vlastní stránky

• editace existujícího textu                        Kdo jsou autoři?

• vložení nového článku

• práce s obrázky

• kategorizace

• vytváření šablon



Wikipedie – tvorba článků

Rady nováčkům aneb každý nějak začínal...
• editujte s odvahou, nebojte se, že něco zkazíte

• vyhněte se kontroverzním tématům
(Jiří Paroubek, Miloš Zeman, Andrej Babiš, léčba homosexuality,
Romové, judaismus, komunismus, nacismus, mentální retardace...)

• experimentujte na pískovišti

• pozor na duplikování článků

• pište o tématech, která vás zajímají


