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Co patří na Wikizdroje

 Původní texty

◼ Autorská práva „vypršela“

◼ Svobodné licence

 Překlady původních textů

◼ Zveřejněné

◼ Vlastní překlady přispěvatelů Wikizdrojů



Základní způsob vkládání textu na 

Wikizdroje

 Podobný způsob editace, jako na Wikipedii

◼ Příklad: hesla Ottova slovníku naučného

 Zdroje

◼ Dostupné texty v elektronické podobě

◼ OCR

◼ Ruční opisování

https://cs.wikisource.org/wiki/Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD/Koprn%C3%ADk_Mikul%C3%A1%C5%A1


Nástroj pro korektury
(tzv. „proofread extenze“)

Postup:

 Nahrát soubor na Commons

 Na Wikizdrojích vytvořit odpovídající stránku 

ve jmenném prostoru Index

 Po jednotlivých stránkách vkládat a upravovat 

text ve jmenném prostoru Stránka

 Text převést do hlavního jmenného prostoru

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:STUDNI%C4%8CKA,_Franti%C5%A1ek_Josef._Mikul%C3%A1%C5%A1_Koprn%C3%ADk_-_na_oslavu_400_let%C3%A9_pam%C3%A1tky_jeho_narozen%C3%AD_-_1873.djvu
https://cs.wikisource.org/wiki/Index:STUDNI%C4%8CKA,_Franti%C5%A1ek_Josef._Mikul%C3%A1%C5%A1_Koprn%C3%ADk_-_na_oslavu_400_let%C3%A9_pam%C3%A1tky_jeho_narozen%C3%AD_-_1873.djvu


Výhody

 Snadné OCR

 Snadná spolupráce více přispěvatelů

 Jakmile jsou skeny nahrané na Commons, je k 

nim mnohem snazší přístup

 Snadná kontrola, zda text opravdu pochází z 

udaného zdroje

 Snadná kontrola překlepů a jiných chyb v přepisu

 Eliminují se některé dobře míněné špatné opravy



Výhody

 OCR může vkládat bot a člověk jen 

kontroluje

 Možnost označit stupeň kontroly

 Podněcuje k nezávislé kontrole jiným 

přispěvatelem

 Umožňuje spolupráci mezi různými 

jazykovými verzemi Wikisource u 

multilinguálních publikací



Výhody

 Veškerá příprava a kontrola nehotového textu se 
odehrává mimo hlavní jmenný prostor

 Snadná kontrola kvality práce přispěvatelů už 
během práce na konkrétní publikaci

 Pro někoho může být postupná práce po malých 
kouscích lepší/snadnější

 Možnost konfrontace přepsaného textu s 
originálním skenem odlišuje Wikizdroje od 
jiných webů nabízejících digitalizovaný text



Nevýhody

 Nutnost nahrávat skeny na Commons

 Transkluze do hlavního jmenného prostoru je 

pro nezkušené editory náročnější

 Je o něco obtížnější opravit malé chyby

 Nelze si zkopírovat zdrojový wikikód, jedině 

stránku po stránce



Nevýhody

 Někdy nastávají potíže při transkluzi více 
stránek do jednoho textu v hlavním jmenném 
prostoru:

◼ Básně

◼ Hypertextové odkazy nebo různá formátování na 
konci stránky přesahující do textu na následující 
stránku, tabulky, poznámky

◼ Donedávna i rozdělená slova

 Tok textu je narušován (nezobrazenými) čísly 
stránek



Srovnání jazykových 

verzí Wikisource



Srovnání jazykových 

verzí Wikisource



Srovnání jazykových 

verzí Wikisource


