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I.Úvod
Aby byla zachována a zvyšována kvalita a rovnováha, vyžaduje Wikipedie neustálý příliv různých nových a
produktivních tzv. wikipedistů, tedy dobrovolníků tvořících obsah na Wikipedii, z různých prostředí. Po téměř
desetiletí však velikost komunity přispěvatelů projektu začala stagnovat, neboť měla problémy s přilákáním a
udržením takových nových wikipedistů.
Mnoho vášnivých sympatizantů hnutí Wikimedia – včetně wikipedistů, vedoucích vzdělávacích programů1,
akademiků, autorů grantových žádostí anebo i správců – pracovalo na řešení tohoto problému, jak zvýšit
množství a rozmanitosti přispěvatelů Wikipedie.
Projekt Zkušenosti nových wikipedistů, což je iniciativa nadace Wikimedia Foundation (WMF), má za cíl
pokračovat v této dlouhé řadě úsilí a ještě více zvýšit počet editorů Wikipedie, kteří u editování nakonec
zůstanou. Zaměřuje se konkrétně na podporu nových wikipedistů u středně velkých Wikipedií (těch se zhruba
300 až 3 000 aktivními wikipedisty měsíčně) a zahrnuje hlubší pochopení těchto uživatelů.
Aby WMF lépe pochopila nové editory, vybrala jako reprezentativní příklady korejskou a českou Wikipedii a v
květnu a červnu roku 2017 provedla výzkum v Jižní Korei a v Česko, podporovaný společností Reboot.
Tato zpráva shrnuje klíčové poznatky a příležitosti zjištěné během tohoto výzkumu. Ty budou vést účastníky
projektu Zkušenosti nových wikipedistů – zejména tým Contributions WMF, který tuto práci sepsal v rámci
svého 2017-18 ročního plánu – při pečlivém experimentování s novými produkty a programy.

Pozadí projektu
Projekt Zkušenosti nových wikipedistů se začátkem roku 2017 vyvinul z projektu Iniciativa výzkumu publika,
což byla široce pojatá snaha WMF o lepší integraci chování různorodému publiku, které se angažuje

v projektech Wikimedia, do její programové a produktové činnosti. Z tohoto projektu vzešel seznam těchto
cílových skupin a rámec pro využívání výzkumu k vyřešení nedostatků ve znalostech o těchto skupinách.
Na úplném začátku výzkumu se výzkumné týmy WMF zaměřily na určení zkoumané skupiny wikipedistů. Byly
zvažovány zejména faktory, jako jsou již existující výzkumy o každém z druhů lidí zapojených do tvorby
Wikipedie. Během tohoto zjišťování se ukázalo, že nejvhodnější skupinou pro další zkoumání jsou noví
wikipedisté na středně velkých Wikipediích, a to z těchto dvou hlavních důvodů:
●

Přírůstek a udržení wikipedistů jsou cílem mnoha různých týmů WMF, což znamená, že výzkum
na toto téma může být potenciálně prospěšný velmi velkému množství týmů WMF.

●

Předchozí výzkumy zaměřené na hnutí Wikimedia měly tendenci se zaměřovat primárně na ty
největší Wikipedie, zejména anglickou, což vedlo k nedostatku znalostí o středně velkých
projektech.

1

Programy mající za úkol Wikipedii vyučovat, na území České republiky kupř. Studenti píší Wikipedii či
Senioři píší Wikipedii
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II. Pozadí výzkumu
Cíle a přístup výzkumu
U nových wikipedistů české a korejské Wikipedie se tento výzkum snažil pochopit následující:
●

Jejich vlastnosti, chování a motivaci, například jejich i) editační zvyky; ii)

motivátory/demotivátory napomáhající/zabraňující zapojení-se zejména do on-line editace.
●
●

Jak nadšení pro Wikipedii ovlivňuje jednotlivé editory v průběhu času.

Jak vlastnosti rozhraní Wikipedie a její komunita podporuje nebo naopak brání v přispívání.

Další podrobnosti jsou k dispozici zde.

Výzkum začal prozkoumáním již uskutečněných výzkumů zaměřených na nové editory, což výzkumné týmy
WMF informovalo o mezerách v jejich znalostech a udalo směr, kterým se měli vydat.
Hlavní část výzkumu se uskutečnila ve dvou hlavních etapách; jedna z nich se uskutečnila v Jižní Korei,
druhá v České republice. Každá etapa trvala dva týdny. Obě etapy byly vedeny firmou Reboot a podporovány
analytikem editačních nástrojů WMF, hlavním výzkumným pracovníkem a dvěma místními výzkumníky v
každé zemi. Během výzkumu se výzkumníci jednak osobně s respondenty sešli a provedli s nimi částečně
strukturovaný rozhovor, přičemž také sledovali editace těchto uživatelů v rámci Wikipedie. Tyto rozhovory
obvykle trvaly 45 minut až 1,5 hodiny, probíhaly v místním jazyce a odehrávala se v domácnostech či
pracovištích respondentů anebo ve veřejném prostředí (např. v kavárně), přičemž respondent pracoval na
svém vlastním zařízení (např. mobilní telefon, notebook anebo stolní počítač).
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Kromě nových wikipedistů se výzkumníci také sešli s hlavními představiteli dalších místních komunit jak v
on-line, tak v off-lině světě s podobnými vlastnostmi, jako má Wikipedie, tedy jsou online, na dobrovolnické
bázi, pracují se znalostmi anebo jsou založeny na vzájemné spolupráci editorů. Vzhledem k různým
problémům nebyly v České republice prováděny žádné rozhovory tohoto typu. V budoucnu bude možné
obdobné rozhovory uspořádat vzdáleně.

Nábor a výběr respondentů
V každé zemi bylo hlavním cílem výběru respondentů identifikovat wikipedisty odpovídající těmto profilům:
●

Udržení noví wikipedisté, což byli wikipedisté, kteří si v uplynulém roce zaregistrovali účet, měli
mezi první a poslední editací nejméně jeden měsíc a strávili více než jednu hodinu editací. Tito
noví wikipedisté představovali osoby, které po zapojení nějakou dobu s editováním nějakou dobu
pokračovali. Nejlépe udržení noví wikipedisté byli zkoumání zvlášť, jelikož provedli vysoce
nadprůměrný počet editací s vysokým dopadem.

●

Neudržení noví wikipedisté, což byli wikipedisté, kteří si v uplynulém roce zaregistrovali účet,
měli mezi první a poslední editací méně než jeden měsíc a strávili méně než jednu hodinu
editací, tedy o wikipedisty, kteří s editací přestali.

●

Zkušení wikipedisté, což byli dlouhodobě editující wikipedisté často se setkávající s novými
wikipedisty, ať již na Wikipedii nebo mimo ni, například během vedení kurzů o editaci Wikipedie,
vracením nevhodných editací nových wikipedistů nebo diskusí s novými wikipedisty na
diskusních stránkách.

Zpočátku byl zařazen čtvrtý profil novějších wikipedistů (kteří si vytvořili účet během posledního měsíce), ten
ale byl později vyřazen, protože nebyli nalezeni respondenti, kteří by kritériím vyhovovali.

Během výběru nových wikipedistů se výzkumníci snažili najít co nejvíce různých wikipedistů, podle jejich
pohlaví, toho, kde se nacházejí, zda jsou zaměstnaní, věku a způsobu, jakým provedli své první editace
(organicky prostřednictvím webové stránky anebo skrze organizovaný off-line program na toto zaměřený).
WMF v každé zemi nacházela nové wikipedisty prostřednictvím lokálního výzkumníka žijícího v dané zemi.
Ten rozeslal hromadné e-maily wikipedistům splňující daná kritéria, které obsahovaly stručné vysvětlení
probíhajícího výzkumu a odkaz na krátký dotazník, který měl umožnit výzkumnému týmu WMF udělat si o
respondentech základní obrázek.
V Jižní Korei se uskutečnily rozhovory s 30 respondenty a 4 odborníky v Soulu a okolí. V České republice se
uskutečnily rozhovory se 34 respondenty ve dvou největších městech (Praha a Brno) a jejich okolí a také ve
čtyřech dalších menších městech. Rozhovory s odborníky nebyly v České republice uskutečněny.
Během části výzkumu, která probíhala v Jižní Korei, narazil proces výběru wikipedistů splňující popsaná
kritéria na zásadní rozpor mezi nalezitelnými wikipedisty a wikipedisty, které si výzkumný tým nalézt přál. Ve
výsledku bylo pro výzkum získáno velmi málo vhodných udržených wikipedistů, zatímco těch neudržených
bylo nalezeno více než dvakrát více oproti původně plánovanému počtu. V reakci na to výzkumné týmy
WMF pozměnily e-maily, které byly posílány v druhé části výzkumu, která probíhala v České republice.
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64 dotazovaných wikipedistů mělo následující charakteristiky:

Kontextové srovnání
Korejská a česká Wikipedie byly vybrány jako hlavní komunity pro tento výzkum, protože jsou z různých
hledisek typickými zástupci středně velkých Wikipedií. Níže se nachází souhrnné porovnání jak korejské,
tak české Wikipedie. Podrobnější informace o porovnání těchto dvou Wikipedií naleznete v příloze 1. Pro
tento výzkum byly vybrány Wikipedie v korejském a českém jazyce, jelikož vlastnosti jejich místních
komunit dobře reprezentovaly i ostatní středně velké Wikipedie. Níže se nachází srovnání jejich
vlastností.
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Srovnání projektů
Korejská Wikipedie
Wikipedistů
773
aktivních za (16. místo)
2
měsíc
Články 396 000
Míra udržení 8,5 %
nového
wikipedisty
Projektová práce Málo projektů
zaměřených na
Wikipedii

Komunita Uživatelská skupina3
bez placených
zaměstnanců
Financování Jednorázové granty a dary

Podobné vlastnosti

Česká Wikipedie

Středně velké projekty
se stagnující či jemně
klesající aktivitou

615
(18. místo)

Významný počet
článků

389 000

Oba projekty si udrží
oproti ostatním
Wikipediím více
wikipedistů

7,3 %

Aktivity typu
edit-a-thon,
partnerství s místními
organizacemi a
vládou za účelem
nalézt a naučit nové
wikipedisty Wikipedii
editovat

Velké množství
projektů zaměřených
na Wikipedii

Komunita
obětavých
dobrovolníků

Pobočka WMF s placenými
zaměstnanci
Ročně udělované granty

České a korejské Wikipedie jsou považovány za středně velké, přičemž podle počtu aktivních editorů se
česká umístila na 18. a korejská na 16. místě ze všech Wikipedií. Obě mají každý měsíc kolem 700
aktivních wikipedistů (přičemž u korejštiny je jich o něco více) a v obou případech toto číslo stagnuje až
mírně klesá. Jak korejská, tak česká Wikipedie mají relativně vysokou míru udržení nových wikipedistů (u
jiných Wikipedií se tato metrika pohybuje od 10,1 % u japonštiny až po 5,8% u angličtiny a 4,7% u
španělštiny), přičemž ve srovnání s jinými středně velkými Wikipediemi mají poměrně vysokou úroveň
offline aktivity. Obě Wikipedie mají komunitu přispěvatelů složenou převážně z editorů v Jižní Korei nebo v
České republice, ale česká komunita má úzké vazby na sousední jazykové komunity ze střední Evropy.
Obě jazykové verze mají samostatnou komunitu dobrovolníků. Na území ČR navíc existuje oficiální
pobočka WMF (Wikimedia Česká republika), která zaměstnává několik zaměstnanců a získává pravidelné
roční granty. Korejská Wikipedie disponuje pouze neoficiální uživatelskou skupinou3, která získává
prostředky na svou činnost prostřednictvím jednorázových grantů anebo darů. Obě komunity také uzavírají
různá partnerství s dalšími organizacemi a organizují různé akce zaměřené na podporu Wikipedie, zejména
typu edit-a-thon.

2
3

Průměr srpen 2016 až červenec 2017
Pozn. korektora: Uživatelská skupina je neoficiální skupina sympatizantů konkrétní Wikipedie
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Země a kulturní kontext
[část není přeložena]

III. Klíčové poznatky
Noví wikipedisté představují rozmanitou skupinu lidí, kteří mají různý původ, zájmy a dovednosti, které jim
umožňují přispět ke tvorbě Wikipedie. Díky této rozmanitosti také Wikipedii editují z různých a někdy dokonce
protichůdných důvodů. Po porozumění toho, jak a proč noví wikipedisté přichází, je může WMF lépe přilákat,
podporovat a především udržet.
Níže prezentované poznatky výzkumu jsou předneseny v podobě mnoha zajímavých vzorů pozorovaných v
hlavních rysech wikipedistů anebo technologických ekosystémech. Tyto vzory jsou důležité k pochopení toho,
co noví wikipedisté na Wikipedii zažívají během svých začátků.

Charakteristika wikipedistů
I když mají wikipedisté celou řadu zájmů, potřeb a chování, sdílejí některé společné rysy, které určují, jak a
proč tráví svůj čas:
1. Wikipedisté mají tendenci být vrozeně zvídaví studenti, kteří se proaktivně seznamují s novými
tématy. Mnozí noví a zkušení wikipedisté se o nová témata zajímali natolik, že se jedné z nich začali věnovat i

profesně, případně si z ní udělali svou zálibu. Ve svém volném čase čtou nejrůznější vědecké texty, účastní se
projektů různých vzdělávacích skupin, absolvují kurzy za účelem prohloubení anebo si rozšiřují své znalostí o
tématech, která je zajímají. Do těchto aktivit investují čas, protože považují informace za velmi důležité pro
jejich vlastní rozvoj. Jako řekla jedna účastnice českého kurzu Senioři píší Wikipedii:

„Nejluxusnější zboží jsou informace. Máte-li dobré
informace, jste bohatí – a já chci být bohatá.“
-Lenka, prodavačka, Brno
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Díky této radosti z učení jsou wikipedisté ochotnější vyhledávat informace než ostatní lidé, a to za účelem
vyplnění mezer ve svých vlastních znalostech. Mnoho wikipedistů původně začínalo jako dlouhodobí a
zapálení čtenáři Wikipedie, kteří se s postupem času do dění na Wikipedii i zapojili.
Zmíněné aktivity nových wikipedistů se často zaměřují na témata týkající se jejich zaměstnání anebo
osobních zájmů nového wikipedisty. Jelikož do budování vlastních znalostí vkládají značné úsilí, často se
postupem času stávají odborníky na určité téma. I přesto se ale někteří wikipedisté jako odborníci nemusí
vnímat – jde o sebehodnocení, které později může, jak poukážou následující poznatky, jejich potenciál pro
tvorbu Wikipedie potlačit.
2. Stejně jako většina lidí, i wikipedisté se o tom, jak využít svůj vlastní čas, rozhodují na
základě toho, jak různé činnosti slouží jejich potřebám, ambicím a zájmům.
Při rozhodování o tom, zda tvořit Wikipedii a kolik času tím strávit, si noví wikipedisté vybírají mezi editací
Wikipedie a jinými aktivitami, které mohou uspokojit jejich osobní potřeby, zájmy a ambice. Níže jsou
uvedeny některé z těchto aktivit, které soutěží o jejich čas:
● Upřednostnění práce nebo zájmů (např. vstup do knižního klubu s cílem zefektivnit pochopení
učiva probíraného ve škole, psaní blogu s cílem získat čtenářskou základnu či budoucího
zákazníka)
● Duševní obohacení sebe sama a rozšiřování svého všeobecného rozhledu (např.
cestování, účast na seminářích, zkoumání svého rodokmenu)
● Spolutvorba reálného světa, např. psaním feministického blogu či členstvím v politické straně)
● Dokumentování a sdílení svých životů a zájmů (např. přispívání do sociálních sítí, správa
osobních webových stránek anebo pořádání besed spojných se čtením poezie)
● Působnost do jiných online komunit (např. zapojení se do odborných komunit, přispívání na
specializovaná online fóra, účast na akcích a konferencích)
● Získání pocitu vlastní důležitosti, např. mentoringem ve službě Coursera
● Pocit úspěchu (např. hraním her či vytvářením aplikací)
Ačkoliv editace Wikipedie může uspokojit všechny uvedené potřeby, cesta k dosažení požadovaného cíle
není vždy jasná. Jak ukážou následující stránky, noví wikipedisté mohou obtížně získávat pozitivní zpětnou
vazbu, kterou za své úsilí očekávají. Mnozí dokonce přestanou editovat ještě dříve, než vůbec mohou
takovou zpětnou vazbu získat.
3. Lidé dělají na svých stolních nebo přenosných počítačích složitější a náročnější úkoly a krátké a
rychlé úkoly dělají na svých mobilních telefonech.
V Jižní Korei i v České republice většina respondentů používala jako své hlavní zařízení stolní počítač
(případně notebook), který využívají k delší dobu trvající práci, např. psaní, programování, hraní her,
překládání dokumentů a editování Wikipedie. Poté používali mobilní telefony jako sekundární zařízení pro
rychlé, osobní a společenské aktivity, jako například provádění jednoduchých vyhledávání, prohlížení map,
vytváření poznámek, volání či posílání zpráv ostatním.4 Ze 47 nových wikipedistů, s nimiž jsme se hovořili
4

Podrobnější informace o rozdílech mezi používáním mobilních telefonů v každé zemi se nachází v příloze 1:
Kontextové srovnání.
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jich 10 přispělo na Wikipedii pomocí svých mobilních telefonů nebo tabletů, z nichž většinou použili mobilní
verzi Wikipedie (v jednom případě aplikaci pro iOS a v jednom aplikaci pro Android); většina těchto
wikipedistů byla mladá (mladší 35 let) a na svých mobilních zařízeních dělala menší editace. Respondenti
vymezili jejich použití různých zařízení nejen pomocí obtížnosti úkolu, ale také tím, zda se jednalo o úkol
pracovní či osobní. Zaměstnaní respondenti měli alespoň jeden notebook nebo stolní počítač v práci, kde
vykonávali pracovní činnost. Jejich mobilní telefony pak byly spojeny s jejich „volným časem“ a využívali je
převážně pro společenskou komunikaci s ostatními, a to buď prostřednictvím telefonních hovorů, platforem
k zasílání zpráv nebo sociálních sítí. U mladých respondentů ale byla vyšší pravděpodobnost, že budou
dělat všechny typy jejich online úkolů – ať už osobních či pracovních – na všech svých zařízeních.
Většina respondentů upřednostňovala pro plnění náročnějších úkolů pohodlí při práci s velkou obrazovkou,
klávesnicí a externí myší. Čeští respondenti s sebou často nosili kromě notebooku i vlastní externí myš a
podložku pod myš.
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Motivace pro editaci Wikipedie
Poznatek 1. Lidé editují Wikipedii z různých důvodů, z nichž většina slouží
účelům mimo Wikipedii samu.

Podobně jako se lidé rozhodují pro různé způsoby trávení svého volného času, noví wikipedisté se Wikipedii
věnují z celé řady důvodů. Tento výzkum určil šest hlavních důvodů, proč noví wikipedisté začínají Wikipedii
editovat. Z těchto důvodů byly následně vytvořeny různé osobnostní typy. Níže zobrazené osobnostní typy
jsou archetypy vytvořené z pozorovaných vzorů motivace a chování a nepředstavují konkrétní jednotlivce.

Budovatelé publika se Wikipedii věnují, aby využili
možností Wikipedie k propagaci své práce nebo
sebe sama.

Odškrtávači editují Wikipedii proto, že je k tomu
přiměly vnější okolnosti, například za účelem splnění
úkolu ze školy či od zaměstnavatele.

Zapojení internisti začnou editovat Wikipedii kvůli
zkušenosti, obvykle aby se něco nového naučili, stali
se součástí offline komunity wikipedistů a/nebo se
setkali s novými lidmi.

Reaktivní korektoři opravují zjevné chyby nebo mezery,
které na Wikipedii najdou. Tyto opravy jsou pro ně
uspokující, ale nesouvisí s jejich vizí.

Sdíleči informací mají touhu sdílet své aktuální
znalosti s ostatními a podílet se na naplnění poslání
Wikipedie.

Společenští aktivisté mají často silný zápal pro
aktuální nebo kontroverzní témata a editují
Wikipedii tak, aby ovlivňovala vnímání těchto
upřednostňovaných témat společností.
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Podrobnější informace o každé z těchto motivačních skupin uživatelů a příklady respondentů následují:
● Budovatelé publika jsou wikipedisté, kteří Wikipedii editují, aby využili možností Wikipedie
k propagaci své práce nebo sebe sama. Tito lidé se při editaci často dostávají do konfliktu
zájmů, v závislosti na tom, kolik toho vědí o pravidlech a zásadách Wikipedie a jak jsou ochotni
se jim přizpůsobit.
Mezi takové editory patří korejský blogger, který chtěl mít o sobě na Wikipedii článek, aby se
objevil ve vyhledávání Google anebo archivář české rozhlasové stanice, který přidává odkazy na
webové stránky stanice v článcích Wikipedie, aby zajistil dostatečnou návštěvnost svých
webových stránek.
● Odškrtávači jsou ti, kteří editují Wikipedii proto, aby splnili úkol zadaný zcela mimo Wikipedii,
například aby dokončili školní práci nebo svůj pracovní úkol atp.
Mezi tento osobnostní typ patří například český student školy zapojené do programu Studenti píší
Wikipedii, kde dostal úkol napsat na Wikipedii sociologistický článek, a korejská překladatelka,
která přeložila článek z angličtiny do korejské Wikipedie, aby jej mohla použít jako příklad toho,
co je schopna pro potenciálního klienta udělat.
● Zapojení internisti s editací Wikipedie začnou kvůli zážitku. Začínají editovat, aby se naučili

něco nového, případně aby se stali součástí offline komunity wikipedistů a setkali se s novými
lidmi. Tyto typy nových wikipedistů často začínají editovat pomocí akce typu edit-a-thon a jiné
činnosti.
Mezi tyto wikipedisty patří např. korejská návrhářka šperků a kromě toho studentka, která se v
kampusu zúčastnila edit-a-thonu, protože se pravidelně účastní bezplatných seminářů o pro ni
nových tématech a česká žena, která se připojila k kurzu editování Wikipedie pro seniory, aby se
setkala s novými lidmi a vyzkoušela nové aktivity.

● Reaktivní korektoři opravují zjevné chyby nebo mezery, které najdou na Wikipedii, což
znamená, že jejich editace jsou obvykle spojeny se specifickou sadou témat. Často jsou
pravidelnými čtenáři Wikipedie, během čehož najdou chyby a zjistí, že je tyto opravy uspokojí,
ale své příspěvky nemusí nutně považovat za altruistický akt nebo jako příspěvek k větší vizi.
Často očekávají, že pokud nebudou editovat oni, bude to dělat někdo lepší.
Mezi tyto wikipedisty patří korejský jaderný inženýr v důchodu, který kdysi opravil „očividně
špatný“ obsah v článku o skleníkových plynech a český programátor, který ve svém volném čase
píše softwarové návody a vytváří aplikace, ale na Wikipedii pouze opraví „zjevné nesmysly“,
které může opravit rychle a bez nutnosti naučit se nové téma.
● Šiřitelé znalostí mají touhu sdílet své aktuální znalosti s ostatními. Často jsou pravidelnými
čtenáři, kteří si uvědomují a oceňují skutečnost, že je Wikipedie založena na spolupráci a
píšou ji dobrovolníci. Rozhodli se editovat Wikipedii, aby sdíleli své znalosti a podíleli se na
misi Wikipedie.
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Mezi takové wikipedisty patří korejský geolog, který chtěl přidat informace o dolu, kde pracuje a být
součástí kolektivního sdílení znalostí na Wikipedii a českého středoškolského studenta, který
nejdříve pasivně sledoval dění na Wikipedii, zkoumal diskusní stránky a pravidla a až později se
rozhodl předat své znalosti.
● Společenští aktivisté mají silný zápal pro aktuální nebo kontroverzní témata. Wikipedii editují
tak, aby ovlivňovala vnímání těchto upřednostňovaných témat společností. Buď vidí zkreslení
nebo nerovnováhu v obsahu, který chtějí řešit, nebo prostě chtějí více informací v „oficiálních
článcích“ o problémech, pro které se nadchl.
Mezi takové wikipedisty patří několik korejských přispěvatelů na korejskou feministickou wiki
(Femiwiki.com), kteří chtěli podporovat feminismus a zvrátit jejich zkušenost s muži ovládanou
Wikipedií a český otec, který chtěl editovat článek o Waldorfských školách, do kterých chodí jeho
děti, aby se mohli další rodičové rozhodnout pomocí přesnějších informací o tom, kam dají své
děti.
Různé motivace nových wikipedistů mohou mít vliv na to, jak akceptují různé aspekty na jejich cestě na
Wikipedii a jak různé zkušenosti ovlivňují jejich zájem a úsilí při editaci. Jejich motivace může mít například
vliv na to, jak dobře se přenášejí přes různé technické či systémové překážky v editaci. Pokud noví
wikipedisté chtějí dosáhnout nějakého konkrétního konečného cíle (např. odškrtávači a budovatelé publika),
mohou být snadněji frustrovaní výzvou; ale pokud se jim líbí proces editace (např. šiřitelé znalostí a zapojení
internisti) nebo jsou motivováni svým posláním (např. společenští aktivisté), je pravděpodobné, že budou
pracovat na překonání překážek a dokonce je mohou považovat za příležitosti k učení.
Navzdory různým motivacím pro začátek editací Wikipedie byli noví wikipedisté často motivováni k tomu, aby
pokračovali v editacích nebo přispívali jinde online ze stejných pohnutek:
●

Lidé chtějí přispívat tak, aby to bylo užitečné pro ostatní a ostatní jim za to děkovali.
Mnoho nových wikipedisté popsalo touhu udělat „užitečné“ editace, ze kterých by mohl mít
prospěch někdo jiný. Udržení noví wikipedisté často obdrželi na Wikipedii i mimo ni chválu a
zpětnou vazbu ke své práci, která potvrdila tuto potřebu. Noví wikipedisté, kteří se podílejí na
jiných aktivitách online přispívání, jako je například blogování nebo psaní pro jiné wiki, byli stejně
motivováni, když obdrželi zpětnou vazbu nebo uznání za svou práci.

●

Lidé dávají přednost aktivitám přispívání, které nejlépe vyhovují jejich potřebám, a rychle
opustí ty, které takové nejsou. Mnoho neudržených wikipedistů uvedlo, že přestali editovat

Wikipedii, protože „nemají čas“. Často však mají jiné volnočasové aktivity, které lépe vyhovují
jejich potřebám a ambicím a které soutěží o jejich čas.
Budovatelé publika již mohou být zavázání ke psaní pro jiné publikace nebo platformy, které
oslovují jejich publikum. Zapojení internisté mohou mít řadu dalších komunit, ve kterých jsou
zapojeni. Reaktivní korektoři již mohou sdílet své znalosti tématu jinde, například na akademické
platformě nebo na svém vlastním blogu, a nevidí přínos v investování stejné úrovně úsilí také do
Wikipedie.
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●

Lidé se intenzivně zapojují do online přispívání, když obdrží něco, co může podpořit jejich
práci offline, profesionální nebo osobní a/nebo identitu. Mnoho nových wikipedistů jsou
akademičtí pracovníci, profesionálové nebo veřejné osobnosti, které chtějí/musí získat uznání
nebo vzájemnou zpětnou vazbu za svou práci. Tito lidé pak budou věnovat značné množství času
psaní nebo přispívání do specializovaných nebo akreditovaných fór. Jiní noví wikipedisté se na
druhou stranu často účastní online komunit (např. Google skupiny, webové stránky zájmových
skupin, sociální sítě) jako prostředek pro jak sebevzdělávání, tak vzdělávání jiných. U těchto
wikipedistů závisí jejich touha pokračovat na Wikipedii na tom, jak dobře jejich práce na Wikipedii
pomáhá uspokojit tyto potřeby. Ti, kteří chtějí získat zpětnou vazbu ke své práci, zejména
akademici, jsou již často intenzivně zapojeni do přispívání na jiná fóra, a tam tento typ uznání
dostanou, a tak má Wikipedie nižší prioritu.

V diskusi zkušení wikipedisté často odkazovali na idealizovaného „přirozeného wikipedistu“, osobu s
nesourodou sadou vlastností, která je činí více náchylnějšími k tomu, aby se stali intenzivními editory. Tento
typ přispěvatele má zájem o sdílení informací a postupně se stává vyznavačem principu otevřených znalostí –
podobnou zkušenost mělo mnoho korejských a českých dlouholetých přispěvatelů. Z celé řady motivací
nových wikipedistů se cesta Šiřitele znalostí nejvíce podobá cestě „přirozeného wikipedisty“. Reaktivní
korektoři mají mnoho podobností se šiřiteli znalostí a mají vysoký potenciál stát se jádrem editorů Wikipedie
tak, jako „přirozený wikipedista“; ale jejich wiki-růst stagnuje, když nevidí, jak přispívání na Wikipedii může
uspokojovat jejich potřeby. Způsoby přispívání každého typu nového wikipedisty jsou částečně definovány
jejich motivacemi a pohnutkami k editaci. Rozmanitost těchto důvodů spolu nese mnoho stejně rozmanitých
příležitostí a výzev pro zvýšení rozmanitosti obsahu a přispěvatelů na Wikipedii.
Wikipedie už není odvážným experimentem postaveným na otevřených znalostech, jako tomu bylo před
16 lety. Dnes si mnoho osob navštěvujících Wikipedii nemusí být obeznámeno s jejími základními principy a
mohou začít editovat z různých důvodů. Šest motivů identifikovaných u nových wikipedistů a níže uvedené
poznatky o jejich zkušenostech s editací Wikipedie začaly objasňovat, jak může Wikipedie lépe přilákat a
naučit je být cennými a ceněnými wikipedisty.
Příležitost: Dívejte se na zapojení nových wikipedistů z hlediska motivací potenciálních wikipedistů
se wikipedisty stát, nejen na motivace Wikipedie je motivovat. Vzhledem k velkému množství různých
motivací nových wikipedistů je nutné, aby Wikipedie soutěžila jejich čas a energii s dalšími projekty. Aby
byla atraktivním kandidátem, měly by být možné motivace editovat na první pohled zřejmé novým
potenciálním editorům, a to tak, aby forma prezentace motivací byla srozumitelná co největšímu množství
různých potenciálních wikipedistů.
Například wikipedistům, kteří jsou motivováni užitečností jejich příspěvků, by systém Wikipedie mohl jasně
ukázat dopad jejich editace. Profesorům a expertům by mělo být jednoduše umožněné se prostřednictvím
Wikipedie spojit s dalšími profesionály v oboru. Pro každý typ motivace by měl existovat jiný způsob, jak s
editacemi pracovat tak, aby byla motivace nově příchozích uspokojena – šiřitele znalostí je možné
povzbuzovat, aby editovali další články z jejich tématu, zapojené internisty je možné povzbuzovat k účasti na
společenských wiki akcích a společenské aktivisty je možné propojit s dalšími, co sdílí jejich motivaci.
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Vnímání Wikipedie
Poznatek 2. Velikost Wikipedie je při získávání nových wikipedistů její
největší silou i slabinou.

Význam Wikipedie jako mezinárodně uznávaného informačního zdroje je pro přilákání nových wikipedistů
velmi významný, zvláště pro ty, kteří chtějí formovat a využívat „oficiální články“ a celosvětové publikum
Wikipedie (např. společenští aktivisté, budovatelé publika). Když lidé hledají téma ve vyhledávači Google,
primárně si přečtou Wikipedii. Když spatří Wikipedii pokaždé na nejvyšších příčkách ve vyhledávání,
znamená to pro ně, že je důvěryhodná a autoritativní.

„Wikipedie je ta vůbec nejrozsáhlejší a nejkrásnější
věc, co existuje.“
-Jiří, účetní v důchodu, Brno
Ale tento široký dosah a postavení může také zvyšovat tlak na nové editory při editacích Wikipedie. Noví
wikipedisté často mají pocit, že jejich editace musí být za každou cenu perfektní, nebo že nejsou
kvalifikováni k editacím, pokud se nepovažují za odborníky, protože považují Wikipedii za formální
encyklopedii. Rovněž chápou, že Wikipedie má své čtenáře po celém světě a pokud mají uživatelská jména
vázaná na jejich online nebo offline identitu, mohou s nimi být spojovány jakékoli editace, které vytvářejí.
Toto vše způsobuje, že se noví wikipedisté bojí provést nějakou editaci, protože mají strach z toho, že ještě
dlouhou dobu budou spojováni s tím, že na tak významném médiu udělali nějakou chybu.
Příležitost: Učiňte editace přístupnější. Hnutí Wikimedia by mělo být hrdé na respekt a autoritu, kterou v
globálním měřítku Wikipedie získala. Myšlenka, že „editovat může každý“, ale nemá u všech komunit
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stejnou odezvu. Udělat editaci by pro nové wikipedisty mělo být přístupnější, například povzbuzováním
nových editorů k tomu provést nějakou editaci a k tomu, jak překonat hranice (skutečné i představované).
Systém by také nové editory mohl záměrně povzbuzovat k tomu, aby používali uživatelská jména, která s
jejich reálnou identitou nelze spojit) anebo usnadnit porozumění pravidlům Wikipedie (viz poznatek číslo 8).

Poznatek 3. Inspirující, důvěryhodní a dobře propojení doporučovatelé
jsou kritickým přínosem při získávání nových editorů.
Hodnota přispívání na Wikipedii je často podepřena osobami, které ho doporučují. Noví wikipedisté
často začali editovat poté, co k tomu byli přesvědčeni někým důvěryhodným. V České republice působí

filozof a politik Jan Sokol jako jedna z tváří české Wikipedie; několik nových wikipedistů, ať už ho poznali

osobně nebo ne, ho uvádějí jako autoritu potvrzující legitimitu Wikipedie jako projektu, ke kterému se mohou
sami připojit. Noví wikipedisté v obou zemích byly často povzbuzováni k tomu, aby Wikipedii začali sami
editovat. Tito jednotliví vlivní doporučovatelé často potvrdili odborné znalosti nového wikipedisty v daném
tématu a podnítili je, aby je sdíleli. Další vlivní doporučovatelé povzbuzovali potenciální nové editory, aby
použili Wikipedii k rozšíření svých textů k mnoha lidem (aby uspokojili motivaci např. budovatelů publika).
Korejská i česká Wikipedie spolupracují s významnými institucemi a prostřednictvím těchto partnerství
shánějí nové wikipedisty. Korejská Wikipedie například spolupracovala s místními samosprávami. Tyto
samosprávy následně povzbudili své zaměstnance, aby přidali informace o své čtvrti a tak do své čtvrti
přilákali turisty. Zaměstnanci spolku Wikimedia Česká republika v současné době spolupracují s
knihovnami, kde pořádají kurzy, kde se čtenáři knihovny mohou naučit, jak Wikipedii mohou editovat. Kromě
toho také v rámci těchto partnerství s knihovnami podporují knihovníky, aby se sami naučili učit své čtenáře
Wikipedii editovat.
Užitečným přínosem těchto doporučovatelů je nejen získávání nových wikipedistů, ale i jejich
uvedení do Wikipedie. Nadace Wikimedia navazuje partnerství se školami a jejich učiteli, kteří následně
integrují Wikipedii do svých učebních postupů. Čeští a korejští pedagogové (stejně jako další posuzovaní

wikipedisté patřili jak mezi nové, tak mezi dlouhodobé wikipedisty) používají editaci Wikipedie jako praktický
nástroj, jak zvyšovat dovednosti jejich studentů v technologii, vyhledávání informací, psaní a mnoha dalších
oblastí.
Neformální individuální mentoři však byli často nejúčinnější, a to jak během procesu inspirování
potenciálních nových wikipedistů i během jejich učení editovat Wikipedii. Někteří noví wikipedisté jsou
motivování k tomu, aby začali Wikipedii editovat, svými známými. Mezi tyto wikipedisty patřil například
vášnivý varhaník v České republice, pro kterého byl jeho učitelem Wikipedie kněz v jeho kostele, který ho
povzbuzoval k tomu, aby na Wikipedii vložil svou dokumentaci historii kostela a varhan namísto toho, aby
dokumenty „seděly na polici“. Tento kněz, který byl sám dlouholetým editorem Wikipedie, viděl propojení
mezi Wikipedií a vlastní varhaníkovou motivací sdílet vědomosti o svých zájmech – kostelu a jeho
varhanech. Mnoho dalších udržených nových wikipedistů uvedlo, že je jejich přátelé, kolegové a instruktoři
wikikurzů povzbuzovali k editaci. Tito lidé také vždy poskytli pomoc novým wikipedistům až na vyžádání,
když se noví wikipedisté naučili, jak editace provádět (viz poznatek 10). Na základě svých osobních vztahů s
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novými wikipedisty byli tito jednotlivci schopni přilákat a podporovat nové wikipedisty s jinými vlastními
motivy, které vedou k editaci.
Příležitost: Zaměřte se na znásobení motivace editovat Wikipedii pomocí mentorů, kteří mohou
zaujmout a učit nové wikipedisty pomocí odvolávání se na jejich vlastní motivaci Wikipedii editovat.
Jak řekl jeden ze zkušených editorů české Wikipedie:: „[Wikipedie potřebuje] rozšiřovat své hranice
prostřednictvím stále nových lidí.“ Hnutí Wikimedia může podpořit tento růst tím, že se úspěšní wikipedisté a
fanoušci Wikipedie stanou misionáři svobodné editace a budou pomáhat při výuce a podpoře nových
potenciálních wikipedistů. Takové úsilí by mohlo vytvořit prostředí, které by inspirovalo nové wikipedisty jak
obecně, tak prostřednictvím „celebrit Wikipedie“, které mají vliv ve svých komunitách.

„[Wikipedie potřebuje] rozšiřovat své hranice
prostřednictvím stále nových lidí.“
-Jan, člen rady Wikimedia Česká republika, Praha
Poznatek 4. Coby čtenáři považují mnozí wikipedisté korejskou či českou
Wikipedii za omezenou a proto si doplňují jí poskytované informace ze
srozumitelnějích či složitějších zdrojů. To pak způsobí, že jako
wikipedisté jsou méně ochotni přispívat na korejskou / českou
Wikipedii, protože rozdíly v obsahu, které je třeba vyplnit, jsou příliš
velké. Toto vnímání vytváří začarovaný kruh, který brání tomu, aby
středně velké Wikipedie dosáhly kritického množství obsahu.
Lidé používají Wikipedii pro široké spektrum informací, ale ne pro důkladné prozkoumání jedné
oblasti. Když vyhledáváme a spotřebováváme informace, lidé používají českou nebo korejskou Wikipedii jako
jen jeden ze svých zdrojů. Kromě ní používají i další online či offline zdroje. Wikipedii používají převážně jako
startovní bod pro poznání něčeho nového, a pak často pokračují při hledání hlubších znalostí ve více
specializovaných (např. informace o matematických teoriích na MathOverflow) nebo místních (např. Namuwiki
v Jižní Korei) zdrojích informací.
Pro podrobnější informace lidé často používají Wikipedii v angličtině nebo jiném jazyce, protože česká
a korejská Wikipedie jsou považovány za příliš malé. Lidé používají Wikipedie v cizích jazycích, ať už znají
jazyky nebo je přečtou prostřednictvím automatických překladačů, a tím si doplní informace, které nalezli na
české či korejské verzi Wikipedie. Mnoho lidí popisuje české a korejské Wikipedie jako malé a obsahující
omezené množství informací, zatímco anglickou Wikipedii považují za širokou a akademickou. Pokud
potřebná fakta nenajdou v češtině nebo korejštině, budou hledat anglicky anebo na Wikipedii v jiném, jim
blízkém, jazyce.
Při množství informací, které jsou k dispozici mimo českou a korejskou verzi Wikipedie nemusí potenciální a
noví wikipedisté vidět potřebu budovat tyto jazykové Wikipedie a tím napomáhat k jejímu zvětšování.
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Příležitost: Povzbuďte čtenáře, aby při doplňování svých vlastních nedostatků informací tyto
informace také vložili na Wikipedii a tím pomohli ke zvětšení české a korejské Wikipedie. Vzhledem k

tomu, že čtenáři často potřebné informace nedostupné na české / korejské Wikipedii vyhledají jinde, nadace
Wikimedia by měla povzbudit čtenáře, aby přenesli nalezené informace z jiných zdrojů nebo z cizojazyčných
Wikipedií a vyplnili mezery, které vidí v české/korejské Wikipedii. Například když čtenáři přepnou na jiný jazyk
Wikipedie, jako je angličtina, mohlo by je upozornit oznámení na to, že dané téma v české/korejské Wikipedii
chybí, a pak je může provést postupem překladu článku a jeho publikací na české/korejské Wikipedii

Poznatek 5. Složitost tvorby Wikipedie a struktury komunity, která je za
ní, ztěžuje rozvoj čtenářů v nové wikipedisty a nových wikipedistů ve
zkušené wikipedisty
Mnoho nových wikipedistů bylo zmateno tím, jak Wikipedie funguje anebo nevěděli, že jejich chápání
Wikipedie je nesprávné. Někteří si mysleli, že Wikipedie je editována pouze odborníky nebo malou
skupinou, dokud si nevšimli tlačítka Editovat anebo se nedozvěděli, že lze editace provádět někde mimo
Wikipedii (např. prostřednictvím novinových článků, přátel nebo sociálních sítí). V okamžiku, kdy začali
editovat, většina nových wikipedistů nerozuměla zásadám Wikipedie a jejich duchu, nevěděli o nich a
nestýkali se s ostatními wikipedisty.
Někteří noví wikipedisté byli motivováni k editaci Wikipedie kvůli její kolektivní kultuře – skutečnosti,
že editovat může každý. Některé udržené a zkušené wikipedisty znalost fungování Wikipedie povzbudila

ke hlubšímu zapojení. Další noví wikipedisté, kteří byli poprvé zaujatí procesem spolupráce za Wikipedií, se
mnohdy snažili dozvědět více o tom, jak Wikipedie funguje ještě před tím, než ji začali editovat. Žádní noví
wikipedisté nezmínili poslání Wikipedie – poskytovat bezplatné a otevřené znalosti anebo její neziskové
postavení – mezi důvody, proč se stali wikipedisty; je dokonce pravděpodobné, že si mnozí ani tuto ideologii
Wikipedie neuvědomovali.
Noví wikipedisté mají potíže s další spoluprací s kolektivní kulturou Wikipedie, protože komunitní
funkce jsou pro ně skryté. Ačkoli se mnoho nových wikipedistů zajímalo o kolektivní proces editace, jen

velmi málo lidí se rozhodlo zapojit se do diskusí nebo jiných aktivit uvnitř komunity, pravděpodobně proto, že
nevěděli, jak a kde to provést. Mnozí noví wikipedisté nemohli najít ani používat diskuzní stránky ke
komunikaci s dalšími editory na Wikipedii (viz poznatek 9) a zřídkakdy navštěvovali setkání či aktivity mimo
Wikipedii samu (například edit-a-thony, wikiklub anebo různé další wikikurzy), s výjimkou setkání zaměřené
na nové editory. Účast na diskusích na Wikipedii setkáních mimo ni často pomohla zkušeným a udrženým
wikipedistům zúročit své investice do Wikipedie, protože dostali možnost se spojit s lidmi, kteří sdílejí jejich
zájmy a více se zapojit do zákulisní či administrativní práce. Pro nové wikipedisty je obdobný proces obtížný,
protože Wikipedie neobsahuje návod, jak na to, anebo dokonce vůbec nevědí, že takové akce existují.
Propast mezi novými wikipedisty a zavedenou komunitou komplikuje hlubší zapojení nováčků a jejich
podporu ze strany zkušenějších kolegů.
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Příležitost: Zvedněte závoj a odhalte, jak Wikipedie ve skutečnosti funguje. Ukažte čtenářům rozličné
možnosti, jak se do Wikipedie zapojit, a předveďte anebo zdůrazněte existenci kolektivní editační práce a
související funkce v editačním rozhraní. Můžete tak motivovat lidi k editacím a narušit možný dojem, že
Wikipedii tvoří pouze malá skupina odborníků. Přizpůsobte osobní komunikaci a systémové zprávy účelu
oslovit touhu nových wikipedistů být součástí něčeho většího než sebe sama, a zároveň jim poskytněte
nástroje a vedení, které potřebují ke tvorbě žádoucích editací. Dále podporujte jejich zapojení tím, že
představíte jasné příležitosti k zapojení se do komunity stojící za Wikipedií. Toto zvýšené zapojení může
prohloubit investice a osobní spojení nového wikipedisty s Wikipedií a zároveň mu pomůže lépe pochopit
strukturu a zásady Wikipedie.
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Učení se editacím
Poznatek 6. Aby mohli lidé editovat Wikipedii, musí si být jisti svými
znalostmi.
Většina nových wikipedistů začíná editovat Wikipedii až v době, když jsou přesvědčeni, že vědí, že je něco
špatně a že vědí jako to opravit. Tato důvěra obyčejně pochází z jejich velkých investic do samostudia
v oblasti zaměstnání nebo koníčků, což z nich dělá amatérské nebo profesní experty na daná témata.
Ačkoli si mohli vybudovat silné znalosti o tématu, mnozí noví wikipedisté se za experty nepovažují. V
takovém případě přispívají pouze o tématech, která dobře znají, nebo překládají již existující obsah z jiné
jazykové verze Wikipedie. Zejména budou váhat reaktivní korektoři, pokud nebudou vidět zřejmou věcnou
chybu; jinak předpokládají, že někdo, kdo ví víc než oni, bude k editaci vhodnější.

„Někdo jiný přispěje, pokud ne já.
[...] Jiní by to udělali lépe.“
—Gyeowoon, Soul
Bez jisté míry důvěry ve své počínání nebudou mít noví wikipedisté odvahu k přispívání na Wikipedii. Noví
wikipedisté jsou coby samouci často velmi důkladní v tom, jak shromažďují a sdílejí informace, tudíž si dávají
mnohem víc pozor na chyby ve veřejném prostoru, jako je Wikipedie.
Osoby s dřívějšími zkušenostmi z jiných online a/nebo komunitních fór se cítí být méně tlačeni k dokonalosti,
protože lépe chápou proces vzniku Wikipedie, vyhovuje jim a věří tomu, že ostatní opraví jakékoliv případné
chyby. Zkušení wikipedisté také cítí menší tlak a berou editaci svých vybraných témat jako rozšíření svých
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vlastních znalostí – zjišťují, že je to snadná a zábavná cesta rozvoje svých znalostí.
Příležitost: Podporujte editace amatérskými experty. Podporujte nové wikipedisty v odvážných editacích
poukazováním na jejich odbornost, trváním na tom, že je mohou také provádět a pomáhejte jim porozumět
procesu sdílení znalostí ve společném prostoru. Hnutí Wikimedia to může udělat tak, že požádá nové
wikipedisty, aby vyplnili krátký dotazník o tématech, které je zajímají, a poté navrhne možné editace, které
by mohli provést. Další možnost je využití či navázání partnerství se studijními zájmovými skupinami a jejich
podporou při učení o jejich tématu zájmu editací souvisejících článků na Wikipedii.
Spolu se všemi těmito snahami by hnutí Wikimedia mělo také poskytnout další pomoc mentorům a
patrolářům při zvládání mnoha činností nových wikipedistů a poskytnutím zpětné vazby ohledně
„nevhodných“ editací, které pomáhají novým wikipedistům v tom editovat Wikipedii lépe, ale neodradí je od
dalšího přispívání (viz poznatek 11).

Poznatek 7. Úspěšní wikipedisté mají tendenci budovat své editační
dovednosti prostřednictvím postupného učení v bezpečných
prostorech s nižšími nároky
Noví wikipedisté na Wikipedii přicházejí s různými úrovněmi „editačních dovedností“ – technických znalostí,
psaní, výzkumu a spolupráce, které usnadňují a usnadňují proces editace Wikipedie. Noví wikipedisté
mohou mít vyšší úroveň editačních dovedností pomocí svých předchozích zkušeností s online přispíváním,
vzájemnou spoluprací, psaním pro veřejnost a využíváním různých technologických platforem. Udržení a
zkušení wikipedisté se často vyznačují vzájemně se doplňující kombinací těchto předchozích zkušeností a
jejich výsledných schopností, které přispívají k jejich úspěšným editacím.
Noví wikipedisté mohou na Wikipedii budovat své „editorské dovednosti“ pomocí mnoha pokusů a
omylů. Pro úspěšné editací Wikipedie není dřívější zvládnutí těchto dovedností nutné. Udržení noví

wikipedisté, kteří přišli s malou úrovní svých editorských dovedností často prošli obdobím mnoha pokusů a
omylů, kdy si tyto dovednosti vybudovali a naučili se, jak editovat Wikipedii po malých a jednoduše
zvládnutelných částech. Učili se také tím, že dostávali konzistentní zpětnou vazbu buď od zkušenějších
wikipedistů, nebo viděli, co se s jejich editacemi na Wikipedii děje a postupně se tímto způsobem
propracovali ke složitějším editacím.
Jak poznamenali členové korejské a české komunity spolupracující s novými wikipedisty, tento typ učení se
velmi liší od toho, jak se učí editovat na událostech typu edit-a-thon, kde noví wikipedisté obdrží najednou
vše, co potřebují vědět na své začínající cestě wikipedisty. Noví wikipedisté, kteří se událostí tohoto typu
účastnili a měli s přispíváním málo zkušeností, měli potíže později reprodukovat to, co se na události
edit-a-thon dozvěděli (viz poznatek 9). Zkušení wikipedisté obou jazykových verzí Wikipedie uvedli, že
jednorázové akce typu edit-a-thon nejsou dostatečné pro uspokojení potřeby nově příchozích wikipedistů učit
se editovat postupně a po jasně oddělených krocích, spolu s potřebou kontinuální zpětné vazby k jejich
editacím. Tato metoda jim umožňuje trénovat a přijímat pomoc tehdy, kdy ji potřebují. Poznamenali, že by
ocenili kombinaci online a osobní podpory.
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Noví wikipedisté trénují své editorské dovednosti v bezpečném prostoru pomocí anonymních editací,
svého pískoviště anebo offline editorů mimo Wikipedii samu. Noví wikipedisté musí tyto dovednosti
procvičovat v bezpečném prostoru, kde chyby (skutečné nebo předpokládané) nemají žádné následky.

Mnoho udržených nových wikipedisté začalo tím, že dělalo malé editace anonymně, takže jejich editace s
nimi nemohly být jasně spojeny. Až poté si zaregistrovali účet a prováděli významnější změny. Noví
wikipedisté vytvářející nové články často začínají pracovat na svém pískovišti nebo pracují mimo wiki,
nejčastěji v dokumentu aplikace Microsoft Word, kde mají vlastní soukromý prostor pro shromažďování
zdrojů, psaní a opravy své práce před zveřejněním. Noví wikipedisté české Wikipedie, kteří se účastnili
wikikurzů byli instruktory vyzýváni k tomu, aby používali své pískoviště, přičemž instruktoři po kurzu sledovali
jejich postup a poskytovali zpětnou vazbu k jejich editacím. Tito noví wikipedisté chválili užitečnost pískoviště
a podporu jejich instruktorů pro jejich další vzdělávání.
Příležitost: Poskytněte novým wikipedistům jednoduše dostupné a odstupňované kurzy a kontinuální
podporu v editování. Snižte nároky na editaci. Ukažte, že učení se Wikipedii editovat je dlouhodobý
proces, při kterém Wikipedie očekává chyby, které pak mohou snadno odhalit a opravit zkušenější
wikipedisté. Přizpůsobte akce typu edit-a-thon nebo jiné běžné metody pro výuku nových wikipedistů tak,

aby vyhovovaly jejich potřebám učení – rozložte postupně lekce a podporu do malých a zvládnutelných částí.
Nové wikipedisty, které začínají editovat organicky (nikoliv v rámci off-line programu), povzbuzujte, aby si
stanovili progresivní cíle a naveďte je na pískoviště nebo vytvořte ještě soukromější prostor, kde mohou cvičit
a dostávat od mentora zpětnou vazbu.
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Tváří v tvář výzvám
Poznatek 8. Největší výzvy nových wikipedistů nejsou technologické, ale
koncepční. Zápasí se zvládnutím pravidel Wikipedie a psaní obsahu
tak, jak to Wikipedie vyžaduje.
Zatímco někteří noví wikipedisté čelili výzvám spočívající v orientaci v technických aspektech editačního
procesu (viz poznatek 9), jiní byli nejčastěji odrazováni zásadami, podle kterých mají být všechny stránky
na Wikipedii psány a formátovány. Většina nových wikipedistů byla zmatena tím, jak uplatňovat a dodržovat
pravidla Wikipedie a důvody, které komunitu Wikipedie vedly k přijetí těchto pravidel. Pro ty, kteří mají
zkušenosti s přispíváním na jiné online platformy, zvláště na on-line fóra, kde se neutralita nevynucuje a
osobní názory jsou přípustné (např. Namuwiki v Korei, osobní či tematické blogy apod.), jsou pravidla a
zásady Wikipedie velmi odlišné od těch, na které jsou zvyklí.

„Výzva je dělat editace správně, podle pravidel
a standardizovaného formátu Wikipedie.“
-Honza, programátor, Praha
Psaní pro Wikipedii vyžaduje ze strany nových wikipedistů mnoho úsilí, ale jen velmi málo z nich si před
editací najde čas na přečtení pravidel Wikipedie nebo její nápovědy. Pouze noví wikipedisté se silnou
motivaci k dlouhodobému editování Wikipedie (případně ti, které editační proces těší sám o sobě) se snažili
vyhledat a přečíst si všechna pravidla Wikipedie, předtím, než začnou s editováním. I přesto byly pro některé
z nich tyto pravidla psaná příliš složitě a nesrozumitelně. Většina nových wikipedistů pociťovala frustraci z
toho, když byly jejich editace vraceny zpět anebo rezignovali na vytváření nového obsahu a namísto toho jen
editovali ten stávající.
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Nejčastější koncepční problémy, s nimiž se noví wikipedisté potýkají, jsou:
●

Ověřitelnost a reference: Některým novým wikipedistům není známa zásada, že vše musí být
ověřitelné, ale není nutné ke všemu přidávat reference. Většina nových wikipedistů se domnívá,
že ověřitelnost je kvůli práci na nalezení vhodných citací břemenem. Korejský důchodce, který
přispívá a školí ostatní uživatele pomocí služby Coursera, a který si myslí, že vše na Wikipedii by
mělo obsahovat reference, považoval editaci za časově náročnou, i když byl schopen jí
dobrovolně věnovat svůj čas.
Jiní noví wikipedisté nechápou, proč nemohou přispět svým vlastním výzkumem nebo obsahem,
o kterém vědí, že je pravdivý. Přesně tento proces je totiž běžný na jiných on-line fórech.
Například bývalý český účetní chtěl na Wikipedii přidat nápady z mnoha knih o obchodních a
účetních metodách, protože chce, aby je mohli používat čtenáři z oboru. Frustrovalo ho, když mu
jiný wikipedista řekl, že nemůže přidat odkazy ze své knihy, a myslí si, že pravidlo o původním
výzkumu by mělo být uvolněno, protože dle jeho vyjádření „tradiční encyklopedie obsahují
v době vydání mrtvé znalosti, zatímco Wikipedie může být flexibilní.“

●

Encyklopedická významnost: Noví wikipedisté jsou často zmateni nebo mají nesprávný názor
na to, který obsah by na Wikipedii měl či neměl být. Vzhledem k tomu, že Wikipedii často vidí na
horních příčkách výsledku svých internetových vyhledávání se mnoho lidí domnívá, že je to
spíše adresář než encyklopedie. Noví wikipedisté očekávají, že by měli mít možnost na Wikipedii
snadno přidávat informace o sobě, své práci nebo svých firmách. Korejský právník řekl, že šel na
Wikipedii „kvůli PR“ a chtěl přidat na Wikipedii stránku o své advokátní kanceláře, aby se objevila
ve vyhledávání službou Naver spolu s jeho blogem a internetovou stránkou firmy. Předpokládá,
že většina lidí Wikipedii tímto způsobem používá.
Vynucování zásad encyklopedické významnosti může být také považováno novými editory za
subjektivní; ti pak nesouhlasí nebo nechápou, proč jsou jejich editace sporné. Český umělec přidal
na Wikipedii článek o oblíbené kapele, encyklopedická významnost které však byla později
zpochybněna. Myslí si, že existence článku o ní je v pořádku kvůli velkému množství fanoušků na
její Facebookové stránce.

●

Encyklopedický styl a neutrální úhel pohledu: Noví udržení i neudržení wikipedisté zmiňovali,
že na jimi editovaných článcích vidí bannery s upozorněním, že článek nebyl napsán správným

stylem nebo že byl zaujatý, ale často nevěděli, co to znamená nebo jak by mohli článek zlepšit.
Korejský architekt, který chce psát o svých kolezích architektech, řekl: „Obsah Wikipedie musí
být založen na faktech. Fakta znám, ale neumím je prezentovat přijatelným způsobem.“ Český
novinář a zkušený wikipedista uvedl, že největší výzvou pro editaci je vytvoření objektivního
článku. Myslí si, že by bylo vhodné, aby i jiní novináři editovali Wikipedii.
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„Obsah Wikipedie musí být založen na faktech. Fakta
znám, ale neumím je prezentovat přijatelným
způsobem.“
— Myung Kyu, architekt, Soul
●

Autorská práva: Noví wikipedisté často nerozumí tomu, proč mohou používat pouze fotografie
s licencí Creative Commons, jak je získat a nahrát. Jeden reaktivní korektor chtěl do české
Wikipedie přidat fotografii, ale odradilo ho zjištění, že potřebuje fotografii volně licencovanou.
Jejímu shánění nechtěl věnovat čas. Český varhaník v důchodu se naučil nahrávat fotografie do
Wikimedia Commons od svého mentora, který mu poskytl dvacetikrokový postup, který stačí
dodržovat.
Noví wikipedisté také často chtějí používat obsah, který publikovali jinde než na Wikipedii i na
Wikipedii, a jsou frustrovaní, když nemohou. Česká historička se pokusila znovu použít texty, které
napsala a snímky z webových stránek své organizace, ale další wikipedisté pak její editace
kritizovali. Historička problém vyřešila zasláním svolení s publikací e-mailem.

Noví wikipedisté, kteří úspěšně překonali tyto koncepční výzvy, to většinou dělají prostřednictvím metody
pokusů a omylů (viz poznatek 7) anebo získáním konstruktivní zpětné vazby od ostatních wikipedistů (viz
poznatek 11).
Příležitost: Pomocí pochopitelných pokynů a průvodce zasazeného do kontextu objasněte zásady a
požadavky týkající se příspěvků. Typická nedorozumění mezi novými wikipedisty vyřešte poskytnutím jasně
definovaných pravidel a příkladů ve snadno vstřebatelných formátech (např. za pomoci grafických vizualizací
či videonávodů).
Tyto koncepční pokyny integrujte do editačního rozhraní tak, aby wikipedisté dostávali pokyny v okamžiku,
kdy narazí na problémy, a mohli snadno získat přístup k odkazům na podrobnější příklady a příručky.

Poznatek 9. Různé procesy a podpůrné vlastnosti Wikipedie (např.

komunikace s dalšími wikipedisty, stránky nápovědy) nejsou intuitivní a
nelze je ani odpozorovat, což novým wikipedistům komplikuje učení a
rozvoj.
Mnoho neudržených nových wikipedistů se pokoušelo základní údaje o editacích zapamatovat (např. jak se
přihlašovat, své uživatelské jméno, kde se nachází editační rozhraní), což jim ztěžovalo replikaci jimi
provedených editací a stát se pravidelnými wikipedisty . Mnoho nových wikipedistů, a to udržených i
neudržených, nevědělo nebo mělo nepřesné informace o pokročilých editačních funkcích či komunitních
procesů, např. jak se diskutuje nebo kde přijímat zprávy od ostatních uživatelů, kde hledat pomoc nebo klást
otázky.
Vizuální editor je intuitivní a snadno použitelný výchozí bod pro editaci; ale mnoho jeho funkcí nejsou
uživatelsky přívětivé. Obě editační rozhraní – vizuální a zdrojové editory – umožňují novým editorům
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editovat v takovém formátu, který jim nejvíce vyhovuje. Mnoho nových i zkušených wikipedistů považovalo
vizuální editor jako dobrý a snadno použitelný výchozí bod pro začátečníky, zejména pro ty, kteří mají menší
digitální dovednosti nebo jsou zvyklí na podobné platformy online přispívání. Novým wikipedistům s
rozvinutějšími digitálními znalostmi (např. znalost kódování nebo programování) se často pohodlněji
pracovalo ve zdrojovém editoru, kde cítili větší kontrolu nad formátováním a jemnějšími detaily svých
příspěvků.
Jak ale noví wikipedisté pokračují se složitějšími typy příspěvků (např. editace tabulek, strukturování článků,
přidávání a změna velikosti obrázků), často nemohou přijít na to, jak to udělat ve vizuálním editoru. Mnoho
nových wikipedistů si myslelo, že tyto typy funkcí nejsou ve vizuálním editoru k dispozici a na základě
doporučení nápovědy nebo mentorů přešli na zdrojový editor, čímž si své editace ještě více komplikují kvůli
nutnosti pochopit a používat wikitext. Ačkoli tyto pokročilejší funkce ve vizuálním editoru ve skutečnosti k
dispozici jsou, noví wikipedisté je mají potíže najít a využívat. Mentor z české Wikipedie uvedl, že každou
funkci ve vizuálním editoru lze vysvětlit novým wikipedistům ve dvanácti jednoduchých krocích. Pokud jsou
noví wikipedisté motivováni k tomu, aby uspěli při editaci, vytvoří vlastní řešení, která umožní tyto pokročilé
editace snadněji provádět, například pomocí kopírováním a vkládáním wikitextu z článků se stejnou
strukturou nebo funkcí, kterou chtějí mít i ve svém článku.
Příležitost: Poskytněte novým editorům vždy aktuální pokyny na základě úkolů, které chtějí
dosáhnout. Podporujte nové wikipedisty ve zvládání složitějších úkolů v takovém rozhraní, které je pro ně
nejsnadnější. Identifikujte, s jakými úkoly se potýkají nebo co chtějí dělat, a poté jim poskytněte konkrétní
vizuální pokyny, jak dosáhnout cíle v libovolném editačním rozhraní. Tyto pokyny by například mohly mít
podobu vizuálních pomůcek, které se objevují tehdy, když se wikipedista pokouší o nový úkol a nasměrují ho
na funkce, které může potřebovat. Alternativně je možné implementovat chatovací funkci se zkušenými
editory do editačního rozhraní.
Noví wikipedisté neumí komunikovat s ostatními na Wikipedii, protože komunikace je na Wikipedii
vnímána jako cizí a skrytá. Všechny typy nových wikipedistů se snažily nalézt a používat diskusní stránky;
a mnozí i relativně úspěšní noví wikipedisté si ani neuvědomovali, že je možné mluvit s dalšími lidmi přímo
pomocí Wikipedie. Diskusní stránky Wikipedie a mechaniky jejich písemné komunikace (např. to, že je
nutné je psát pomocí wikitextu) jsou velmi odlišné od komunikačních norem, na které jsou noví wikipedisté
obvykle zvyklí (např. e-mail nebo chatovací aplikace jako je například Facebook Messanger). Kdyby
obdrželi zprávu od jiného wikipedisty, mohli by se o ní dozvědět prostřednictvím e-mailu, ale pak by nemohli
přijít na to, jak odpovědět nebo kde se tato zpráva v rozhraní Wikipedie nachází.
Tento problém omezuje schopnost nového wikipedista vyhledávat a přijímat pomoc, stejně jako reagovat na
wikipedisty, kteří se jim snaží pomoci. Mnoho z nich pak nevidí komunitní aspekt editace na Wikipedii a
nezapojuje se do něj. Tento aspekt je ale pro některé nové wikipedisty klíčovým faktorem k zlepšování a
posilování příspěvků (viz poznatek 5). Nápověda či diskusní fórum určené pro pokládání otázek na Wikipedii
bylo novými wikipedisty často popisovány jako zahlcující a matoucí, nebo neužitečné. Většina nových
wikipedistů ani pomoc nevyhledává na Wikipedii; nejprve hledají na Googlu nebo požádají přítele. Často
jsou pak přesměrováni na stránky nápovědy Wikipedie a popisy zásad, které nemohli najít na wiki.
Vzhledem k obtížné vyhledatelnosti a používání pomocné infrastruktury Wikipedie by se zkušení wikipedisté
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mentorující nováčky měli více věnovat vysvětlování pravidel a zásad Wikipedie novým wikipedistům. Mnoho
zkušených wikipedistů to nevidí jako součást své role nebo na to prostě nemají čas.
Příležitost: Přizpůsobte komunikaci na Wikipedii tomu, jak lidé komunikují v jiných sférách svého
života. Nechte wikipedisty, ať si vyberou, jak chtějí přijímat a reagovat na komunikaci a oznámení

Wikipedie, a to způsobem odpovídajícím komunikačním platformám, které dobře znají a často kontrolují
(např. e-mail, aplikace pro zasílání zpráv, sociální sítě atd.).

Hledání nápovědy a příjem zpětné vazby
Poznatek 10. Noví wikipedisté hledají pomoc mimo Wikipedii,
protože preferují cílenou a někdy i osobní podporu.
Noví wikipedisté často hledají pomoc mimo Wikipedii, ať už online nebo offline, protože vyčerpávající
postupy na Wikipedii a stránky nápovědy jim připadají jako časově náročné na pochopení a obtížně
pochopitelné (nebo o nich ani nevědí, viz poznatek 9). Osoby, které nějakým způsobem narazí na stránku s
nápovědou (ať už pomocí ve Wikipedii integrovaného vyhledávání anebo pomocí internetového
vyhledávače), mají problém s nalezením informace, které hledají. Jestliže mají obtíže tohoto druhu, nemusí
se zeptat jiného editora, protože nevědí, že to jde, případně nevědí jak (viz poznatek 9). Bez potřebné
pomoci noví editoři dělají chyby nebo dokonce přestávají editovat.
Příležitost: Usnadněte nalezení nápovědy Wikipedie a zaměřte ji na okamžité problémy nových
wikipedistů. Dejte editorům jasný signál, že jste připraveni jim kdykoliv pomoci, k čemuž mohou využít
mnoha dostupných formátů (např. prostřednictvím stránek nápovědy nebo fór, položením dotazů na

diskusní stránce atd.). Poté wikipedistům umožněte vyhledávat a přijímat cílenou podporu, kterou potřebují
k vyřešení svých konkrétních problémů, a to způsobem, který minimalizuje jejich úsilí o pochopení a využití
potřebných pokynů.
Někteří lidé preferují pomoc od osoby před namísto od „programu“. Noví wikipedisté často

upřednostňují přímé spojení na někoho, od koho mohou získat takovou pomoc, jakou potřebují. Tito noví
wikipedisté nejprve požádají o pomoc technicky zdatné přátele nebo wikipedistu, kterého osobně znají. Když
je kontaktuje jiný wikipedista, často nevědí, odkud tyto zprávy pocházejí (viz Poznatek 9); mnozí
předpokládají, že je kontaktoval „systém“. Dojem, že komunikace a nápověda Wikipedie jsou
automatizované, může být podporován použitím šablonových zpráv, které se zdají být pro nové editory
neosobní.
Noví wikipedisté, kteří měli přímé spojení na někoho, kdo jim mohl pomoci, oceňovali, že mohli klást otázky v
soukromí namísto na veřejném diskusním fóru. Rovněž se jim líbila snadnost, s jakou mohli požádat o
podporu – často by v případě dotazu volali, poslali e-mail nebo svého mentora kontaktovali jinak. Tito noví
wikipedisté by pak mohli očekávat rychlou a užitečnou odpověď se specifickými informacemi, které potřebují
k vyřešení svého problému a nemusí procházet mnoho stránek s dokumentací.
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Česká Wikipedie má několik velmi uznávaných instruktorů wikikurzů, kteří po dokončení kurzu poskytují tuto
formu podpory na vyžádání novým wikipedistům. Tito mentoři sledují editace svých studentů a poskytují
proaktivní zpětnou vazbu prostřednictvím e-mailů nebo třeba na Wikiklubu.
Wikimedia Česká republika však musí těmto instruktorům poskytnout hodně podpory a má potíže s nalezením
lidí, kteří se k tomu mohou zavázat a zároveň jsou pro tyto kurzy a mentorské vztahy vhodní.
Příležitost: Vytvořte pro nové wikipedisty osobní podporu 1:1. Propojte nové wikipedisty se zkušenými

na základě sdílených zájmů nebo odbornosti zkušených wikipedistů formou soukromého a přímého kanálu,
díky němuž se podpora zkušených wikipedistů bude zdát přístupná a osobní. Podporujte zkušené wikipedisty
v rozvíjení vztahů mentor-svěřenec s novými wikipedisty.

Poznatek 11. Způsob, jakým je poskytována zpětná vazba, je rozhodující
pro to, zda povzbudí nové wikipedisty na jejich cestě Wikipedií nebo je
odradí od dalších příspěvků.
Noví wikipedisté na zpětnou vazbu nebo komentáře k jejich editacím reagovali různě v závislosti na jejich
motivaci a způsobu podání zpětné vazby. Editoři, kteří editují jen kvůli samotnému procesu editace nebo
kteří získali konstruktivní zpětnou vazbu, se naučili mnoho nových způsobů, jak zlepšit své editace. Noví
wikipedisté pracují na konkrétním cíli, a je tedy pravděpodobnější, že jsou snadno frustrovaní, a ti, kteří
dostali kritickou zpětnou vazbu, se cítili zraněni nebo rozzlobeni, zvláště pokud strávili na editacích značné
množství času.

Konstruktivní zpětná vazba od ostatních
wikipedistů poskytuje jasné zdůvodnění toho, proč
může být editace nového wikipedisty nesprávná
nebo je třeba ji opravit, demonstruje nebo nabízí
návrhy, jak zlepšit editaci, a otevírá kanál pro
zpětnou vazbu a pokyny pro nové editory.
Konstruktivní zpětná vazba od ostatních wikipedistů poskytuje jasné odůvodnění, proč může být editace
nového wikipedisty nesprávná nebo je třeba ji opravit, nabízí návrhy, jak zlepšit editaci, a otevírá kanál pro
zpětnou vazbu a pokyny pro nové editory. Mnoho zkušených wikipedistů poskytujících tento typ zpětné
vazby novým wikipedistům to dělá proto, že se setkali s podobnými problémy nebo viděli, jak může jejich
činnost nové wikipedisty povzbudit nebo odrazovat a k jejich práci tedy zaujímají empatičtější přístup. Noví
wikipedisté často oceňují konstruktivní zpětnou vazbu nebo editace, které podle nich zlepšily kvalitu jejich
článku, spolu s učením se postupu, jaký Wikipedie vyžaduje a povzbuzením v pokračování na své cestě
wikipedisty
Odrazující zpětná vazba zahrnuje například: vrácení bez vysvětlení; editace editací jiných osob kvůli
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souladu s pravidly bez vysvětlení, jak to dělat správně; a zpětnou vazbu, která upřednostňuje dodržování
platných pravidel nebo kvality na úkor rozvoje znalostí nováčka. Obecně je tento typ zpětné vazby vnímán
jako příliš technický a těsně vázaný na pravidla, ale ne informativní. Mentoři a správci mají tendenci
poskytovat takovou zpětnou vazbu, když jsou silně angažováni v udržování kvality Wikipedie nebo si
neuvědomují, jak mohou jejich interakce ovlivnit nové wikipedisty. Jeden korejský zkušený wikipedista
prováděl vracení bez vysvětlení, dokud na večírku nemluvil s nováčkem a neuvědomil si, že vracení editací
nového wikipedisty bez komunikace s ním bylo ve skutečnosti škodlivé a odradilo ho od dalších příspěvků.

„Všechno [na Wikipedii] je bitva.
Jako když si lidé lidé v oblecích postupně vyměňují
údery pěstí.“
—korejský nováček
Poskytování zpětné vazby, která je spíše technická než osobní je také důsledkem vysoké pracovního
zatížení mnoha správců a mentorů. Ti musí kromě nich zvládnout i negativní zkušenosti s některými
novými wikipedisty. Někteří zkušení wikipedisté měli pocit, že jejich úsilí o vedení nových wikipedistů bylo
často zbytečné, protože vnímaná návratnost byla nízká. Místo toho vidí mnoho jednorázových wikipedistů,
kteří přijdou a odejdou, jejich nabídky pomoci zůstanou bez reakce nebo jsou nepřátelsky odmítnuty. To
vede k tomu, že se soustředí více na škody způsobené problematickými novými editory, než na potenciál
slibných nových wikipedistů. Noví wikipedisté také nemusejí využít dobrovolnou podporu poskytovanou
zkušenými wikipedisty ani na ni reagovat, protože tato zpětná vazba se nachází na obtížně nalezitelném
místě (viz poznatek 9). Tyto zkušenosti vedly několik zkušených wikipedistů k tomu, že se ve své podpoře
stali vybíravějšími a před nabídkou pomoci čekají, dokud nový wikipedista neprokáže, že je ochoten
Wikipedii věnovat čas a své úsilí.
Pro zkušené wikipedisty je také obtížné poskytnout osobní a konstruktivní zpětnou vazbu, protože se svými
zkušenostmi vzdalují novým wikipedistům. Mají velmi pokročilé znalosti o Wikipedii a přestávají chápat, proč
se noví wikipedisté potýkají s danými výzvami. Na druhou stranu zkušení wikipedisté, kteří úzce spolupracují
s nováčky, mají poměrně jasnou a přesnou představu o tom, čemu noví wikipedisté musí čelit. Jsou dobrým
zdrojem zpětné vazby pro komunitu (a WMF) o tom, jak lépe podporovat nové wikipedisty.
Příležitost: Nastavte normu pro novou zpětnou vazbu nováčkům tak, aby byl její tón personalizovaný
(místo čistě technického) a konstruktivní (namísto čistě kritického). Školte zkušené wikipedisty v

poskytování zpětné vazby a mentorství nováčků, které je bude na cestě wikipedisty podporovat, odměňovat
a uznávat ty, které již tak činí, a vytvářet nástroje, které usnadní zkušeným wikipedistům poskytovat tento typ
zpětné vazby a najít nové editory kteří ho ocení.
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IV. Závěr
Nadace Wikimedia Foundation a celé hnutí Wikimedia již má několik výhod, jako je její celosvětový význam,
komunita obětavých dobrovolníků, navázaná partnerství a odhodlání zlepšovat procesy, které lze využít k
lepšímu přilákání, rozvoji a udržení nových wikipedistů.
Zatímco tento výzkum klade důraz na různé výzvy v rámci zkušeností nových wikipedistů, v české i korejské
Wikipedii se již daří dosahovat velkých úspěchů, a to kvůli snahám komunity o nábor a vychovávání nových
wikipedistů.
Na základě výsledků výzkumu a vznikajících příležitostí by měly být pro úspěch nových wikipedistů navrženy
iniciativy podle následujících principů:
●

Berte v potaz různorodé motivy nových wikipedistů a zvažujte jejich různé dovednosti a
potřeby, aby nadace Wikimedia mohla ještě víc sílit a těžit z různých typů editorů, kteří mají
potenciál poskytnout cenné příspěvky na Wikipedii.

●

Poskytujte včasné a pochopitelné informace, díky kterým se noví editoři mohou učit editační
dovednosti postupně a tím jim může růst i jejich sebejistota.

●

Upřednostněte personalisovanou a přívětivou komunikaci před technickou komunikací, která
usnadňuje zapojení nových wikipedistů do procesu kolektivního přispívání.

●

Editační rozhraní změňte tak, aby bylo přehlednější a více intuitivní, takže nováčci budou
moci během přispívání na Wikipedii snadno dosahovat svých cílů a najít pomoc, kterou potřebují.

Tyto principy a příležitosti jsou zamýšleny jako výchozí body pro další rozhovory a WMF bude muset provést
další analýzu, aby zjistila, jaké příležitosti upřednostňovat a jak se posunout vpřed v blízkém a střednědobém
horizontu. Souběžně s tímto výzkumem provádí WMF další analýzu výsledků výzkumu s cílem identifikovat
více příležitostí, zaměřených na produktové příležitosti vyvstávající v pozorování uživatelů a rozhovorech.

Příloha 1: Kontextové srovnání
[část není přeložena]

Příloha 2: Kritéria hodnocení příležitostí
[část není přeložena]
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Příloha 3: Poznámka ohledně otevřeného přístupu
Nadace Wikimedia Foundation se věnuje zvyšování přístupu ke znalostem pro všechny a kdekoliv. V rámci
našich zásad otevřeného přístupu usilujeme o to, aby byly výzkumy vytvořené s využitím prostředků nebo
podpory Nadace Wikimedia otevřeně dostupné veřejnosti a aby byly svobodně použitelné na projektech
Wikimedia i kdekoliv jinde.
V některých případech však nezveřejňujeme všechna shromážděná data, abychom chránili a respektovali
soukromí účastníků. Takovým případem je i tato studie. Shromážděné údaje obsahují informace o návycích
uživatelů při editacích, vzdělávání, koníčcích a každodenních činnostech uživatelů, které by mohly umožnit
identifikaci účastníků. Navíc se v některých případech výzkumníci dozvěděli o citlivých tématech, jako jsou
rodinné vztahy uživatelů, názory na kontroverzní sociální problémy a zkušenosti s obtěžováním, které
poskytovaly kontext jejich zapojení do Wikipedie, ale mohly by způsobit škody, pokud byly popsány veřejně
a účastníci později identifikováni.
Snažíme se bránit ochranu osobních údajů vážně a získali jsme souhlas s vydáním určitých omezených
informací o účastnících. Nadace Wikimedia a Reboot proto připravily tuto zprávu jako souhrn našich
hlavních poznatků týkajících se Zkušenosti nových wikipedistů. Po zveřejnění této zprávy neplánujeme
zveřejňovat žádné podrobné poznámky z našich rozhovorů. Pokud se tak i přesto rozhodneme učinit,
zajistíme si další souhlas od účastníků, aby byli plně informováni o zveřejnění jejich dat.
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