
Několik rad pro psaní článku na 
Wikipedii 

  
 
 1. Výstavba článku = jak napsat článek ve Wordu ještě 

předtím, než začnete přemýšlet o jeho nahrávání na 
Wikipedii. 
2. Nahrávání na Wikipedii 
3.  Prameny informací = odkud získávat informace a jak 
je správně citovat. 



Důležité upozornění: 
 

 Váš článek nesmí být plagiát, tedy doslovný 
přepis učebnic. Spíš by se mělo jednat o 
kompilát více zdrojů. Článek porušující 
autorská práva bude z wikipedie smazán. 
Stejně tak obrázky není možné jen tak 
skenovat či kopírovat, pokud nejste jejich 
autorem. 

 



Výstavba článku 

• Wikipedie si postupem času vytvořila jistý standard, 
kterého se drží, aby všechny články měly podobnou 
strukturu a byly tak přehledné pro čtenáře. Každý váš 
článek by měl začínat názvem článku a za ním by měla 
následovat srozumitelná definice tématu. Další 
struktura textu je již na vás a bude záležet na 
konkrétním tématu. Čím více toho zjistíte, tím asi lépe.  

• Na konec textu prosím zařaďte kapitolu „Literatura“ (v 
níž budou uvedeny knihy a vědecké studie, příp. weby, 
použité pro váš článek). 

 



Kde poradíme 

• Kdykoliv rádi poradíme s jakýmkoliv problémem, a to 
nejlépe na těchto místech: 

• na Facebookové stránce „Studenti píší Wikipedii“ - 
https://www.facebook.com/studenti.pisi.wikipedii 

• na  Wikipedii na stránce „Potřebuji pomoc“ –  
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Potřebuji_pomoc 
• nebo mi pošlete mail, studenti@wikimedia.cz – a já vám 

poradím. 
 
 Když už článek zveřejníte, pravděpodobně si ho v 

„Posledních změnách“ všimneme a zkontrolujeme ho. 
Jedno z hlavních hesel Wikipedie zní „Editujte s odvahou“ – 
tedy opravdu se nebojte přispět! :-) 
 

https://www.facebook.com/studenti.pisi.wikipedii
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Potřebuji_pomoc
mailto:studenti@wikimedia.cz


Prohlédněte si strukturu nějakého už 
existujícího článku 

• Velmi rozsáhlé články – např. John Ronald 
Reuel Tolkien  

– http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_T
olkien 

• Středně rozsáhlé články – Higgsův boson 

– http://cs.wikipedia.org/wiki/Higgs%C5%AFv_boso
n 

• Články krátkého rozsahu – Oxykodon 

– http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxykodon 

http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien
http://cs.wikipedia.org/wiki/John_Ronald_Reuel_Tolkien
http://cs.wikipedia.org/wiki/Higgs%C5%AFv_boson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Higgs%C5%AFv_boson
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxykodon


Přečtěte si nápovědy 

• „Váš první článek“ - 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wp:Váš první 
článek 

• „Jak vytvořit článek“ - 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wp:Jak_vytvořit_
článek 

• Často kladené dotazy- shrnutí těch 
nejpalčivějších dotazů: 

  http://studenti.wikimedia.cz/napoveda 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wp:Váš první článek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wp:Váš první článek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wp:Jak_vytvořit_článek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wp:Jak_vytvořit_článek
http://studenti.wikimedia.cz/napoveda


První článek (I.) 

• jděte na 
http://cs.wikipedia.org 

• V pravém horním rohu 
klikněte na „Vytvořit 
účet“ – zaregistrujte 
se. 

 

http://cs.wikipedia.org/


První článek (II.) 
• jděte na http://cs.wikipedia.org/  
• ve vyhledávacím okénku napište název vašeho článku a nechte 

ho vyhledat. 
• pokud článek existuje, můžete vaše informace citlivě doplnit. 

Pokud ještě článek na vaše téma neexistuje, řiďte se podle 
pokynu „Můžete stránku <<Název>> vytvořit nebo požádat o 
její vytvoření“ a klikněte na červený odkaz s názvem vašeho 
článku 
 

http://cs.wikipedia.org/


První článek (III.) 

• otevře se editační 
okno. Vložte váš text 
(včetně použité 
literatury a referencí, 
o tom později) a 
zformátujte nadpisy – 
pomocí tlačítka 
Nadpis v záložce 
„Další“ 

• Tučný text se dělá 
pomocí tlačítka „B“ 
 

 



První článek (IV.) 

Pokud se ve vašem textu objevují nějaké termíny, je 
vhodné je tzv. „prolinkovat“ s příslušnými 
stránkami na Wikipedii. Dělá se to uzavřením 
termínu do hranatých závorek: [[próza]] odkáže na 
stránku próza. Příklad použití ve větách:  

• „Významná je i jeho [[próza]].“ 

• Anebo trochu složitěji: „Je to významný 
[[próza|prozaik]].“ 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3za


První článek (V.) 

• Pokud jste spokojeni, 
vyplňte shrnutí a 
klikněte „Uložit“. Pokud 
chcete ještě něco 
opravit, doplňte to 
v editačním okně a opět 
klikněte „Náhled“ 

• Hotovo? I již publikovaný 
článek je možné 
opakovaně upravovat, a 
to pomocí tlačítka 
„Editovat“ v horní části 
každého článku 

TIP 
 

Vložte na začátek svého 

článku kód:  

 

{{Studenti píší Wikipedii}}  

 

Ten upozorní ostatní, že na 

článku pracujete a aby vám 

do něj nezasahovali. 
 

 

 

 

 

 

 



Příklad takového kompletního článku 

Označený je text reference.  

O vkládání referencí se  

dočtete dále. 

Příklad „interního 

odkazu“ na 

článek 

„disociativum“. 

Šablona „Studenti píší 

Wikipedii“ říká ostatním, 

že na článku pracuje 

nováček a že mu do něj 

moc nemají zasahovat. 



Prameny informací 

• Prameny informací 
• Wikipedie zastává politiku ověřitelnosti, a proto by 

nebylo vhodné, aby jste čerpali například ze svých 
znalostí nebo ze soukromých výpisků. Zdroje, jež 
použijete, by měl být schopen kdokoliv vyhledat a 
zkontrolovat jejich správnost.  

• Jistě existuje celé řada (třeba i anglických) webů a 
učebnic zabývajících se tématem vašeho článku. 
Mnohé informace se navíc dají vytáhnout z běžných 
učebnic a skript. Pokud jde o nějaké „obskurnější“ 
téma, budete možná muset sáhnout do primárních 
zdrojů – vědeckých studií.  
 



Uveďte použité zdroje 

• Všechny použité zdroje je nutné uvést na konci 
textu (příslušnou kapitolu nazvěte „Literatura“. 

  

• Zároveň je vhodné všechny tzv. nezjevné 
informace ocitovat přímo za příslušnou větou 
pomocí tzv. řádkových referencí (které budete 
používat v jakékoliv odborné práci, takže má 
cenu si na ně zvykat už nyní). – viz dále 

 



Jak nejsnáze vložit řádkové reference 

• Přibližně od dubna 
2013 bude spuštěno 
snadné vkládání 
citací do české 
Wikipedie. Bude 
vypadat tak, jak 
vidíte výše a vpravo. 

1 
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Jak nejsnáze vložit řádkové reference 

• Do té doby si 
reference musíte 
spustit manuálně. 
Přihlaste se, vpravo 
nahoře klikněte na 
Nastavení a následně 
na záložku „Udělátka“. 
Tam zaškrtněte úplně 
poslední položku – 
„Rozhraní pro 
vkládání referencí“.  Pak už to bude vypadat 

tak, jako bylo vidět na 
předešlém slidu. 


