
Jen za první rok naší činnosti (šk. rok 
2011/2012) vložili „naši“ studenti do 
české Wikipedie kolem dvou milionů 
písmen textu, což představuje asi 1 300 
normostran textu, osm knih o délce 200 
stran - či též víc než polovinu anglického 
překladu Bible.

Sue Gardner a Frank Schulenberg 
názorně  ukazují,  kolik  „papíru“  popsali 
v podobném  projektu  američtí  studenti 
v roce 2011. Česko se s velkými státy, 
jako jsou USA, v absolutním měřítku 
nemůže měřit, ale v přepočtu „na hlavu“ 
si nevedeme špatně.

Česká Wikipedie byla založena v roce 
2002 a dnes je největší česky psanou 
encyklopedií v dějinách. Vznikla 
společným úsilím tisíců neplacených 
dobrovolníků.    Aby    byla    ještě   větší
a hlavně kvalitnější, čeští wikipedisté se 
snaží  zapojit  více   studentů.   Učitelé
a jejich studenti jsou pro Wikipedii velmi 
důležití a tento vztah je vzájemný. 
Nejenže řada studentů a učitelů Wikipedii 
dennodenně používá, ale z mnoha z nich 
se rekrutují noví nadaní wikipedisté. Pro-
gram Studenti píší Wikipedii usiluje o to, 
aby se s Wikipedií seznámilo co nejvíce 
vysokoškoláků.

Kdyby každý  vysokoškolský  student
v České republice nyní teoreticky 
napsal jeden článek, počet hesel na 
české Wikipedii by se téměř ztro-
jnásobil. Kdyby každý student přečetl 
a opravil jeden článek z oboru, 
kterému rozumí, skokem by se 
výrazně zvýšila kvalita české Wiki-
pedie.



Příklady projektů:

Ochrana přírody a krajiny je předmět 
vyučovaný na Přírodovědecké fakultě Uni-
verzity   Karlovy.   Studenti 
v rámci praktických cvičení 
navštívili  chráněné území, 
vyfotografovali ho, podle 
literatury zpracovali článek 
na Wikipedii a výsledky 
prezentovali před ostat-
ními. Vzniklo 30 velmi 
kvalitních hesel  o  chráně-
ných územích v ČR.

Systematika a evoluce stélkatých 
organismů se vyučuje na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy. Studenti, kteří 
si tento předmět zapíší, mají už třetím 
rokem    „za úkol“    vytvořit   článek   na 
Wikipedii. Když to udělají, dostanou 
zápočet. Díky těmto studentům na Wiki-
pedii přibyly desítky hesel o českých 
kapradinách  a  kvalitní   články   o   vyti-
povaných květinách, které byly doposud 
na Wikipedii zanedbané.

Sochařství v českých zemích 1550-
1800 můžete absolvovat na Filozofické 
fakultě Univerzity Palackého v rámci 
studia dějin umění. Na Wikipedii už díky 
studentům přibyly články například o Got-

tfriedovi Fritschovi, 
Jiřím F. Pacákovi,
Janu M. Scherhaufovi
a desítkách dalších 
českých barokních 
sochařů.

Přidejte se k  nám! Vážení učitelé, 
dveře Wikipedie jsou vám otevřeny. 
Milí studenti,  upozorněte svého 
oblíbeného kantora na možnosti, 
které mu Wikipedie nabízí. 

Studenti  z různých koutů České repub-
liky se zapojují do psaní a vylepšování  
české  Wikipedie.  Naučí    se   pracovat 
s jedním z nejúspěšnějších dobrovol-
nických projektů na světě, vyhledávat 
věrohodné zdroje,  neutrálně je zpra-
covávat a navíc přispějí obsahem, který 
už z Wikipedie v  podstatě nikdy nezmizí 
a  bude  léta   sloužit   tisícům   zájemců
o příslušnou  problematiku.

Zaujal vás náš  program? Znáte vyučující, 
kteří by o spolupráci s Wikipedií měli 
zájem?  Chcete se na něco zeptat nebo se 
zapojit do naší činnosti? Rádi vám  
odpovíme, poradíme, setkáme se s vámi, 
uspořádáme přednášku pro vaše studenty 
nebo pro ně připravíme workshop. 

Stránky našeho programu najdete na 
adrese http://studenti.wikimedia.cz 
nebo po zadání WP:SPW do vyhledá-
vacího políčka na české Wikipedii. Můžete 
nás kontaktovat i e-mailem na adrese 
studenti@wikimedia.cz.

Na  Facebooku můžete sledovat novinky 
z našeho projektu na stránce  „Studenti 
píší Wikipedii“ 
(facebook.com/studenti.pisi.wikipedii). 
Jsme také na Twitteru (@Ambasadorstvi).
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