
Co nového ve 
Wikimedia ČR?





Spolek 
Založen dobrovolníky z české komunity 6. 3. 2008 s cílem přispívat ke zvyšování vzdělanosti 
a kulturní úrovně obyvatel zjednodušením dostupnosti všeobecných a odborných 
informací ze všech oblastí lidského vědění a činností a pro podporu  šíření svobodné 
tvorby, zejména děl, která je možno svobodně užívat, šířit a modifikovat.

vzděláváním a podporou vlastní svobodné tvorby
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rozvojem projektů založených na principech wiki - zejména 
projektů provozovaných Nadací (Projekty Wikimedia)

podporou zpřístupňování obsahu projektů na základě svobodných 
licencí



Projekty Wikimedia

Wikipedie

Commons

Wikizdroje

Wikizprávy

Wikislovník

Wikiverzita

Wikicesty

Wikiknihy

Meta-Wiki

Wikicitáty

Wikidruhy

Mediawiki

Wikimedia Incubator

Wikidata



WMČR v roce 2018
Dlouholetá činnost dobrovolníků a členů Wikimedia ČR, v současné době má WMČR 60 
řádných členů, 3 čestné a jednoho sympatizujícího.

V roce 2016 přijal spolek prvního zaměstnance - v současné době 5 zaměstnanců (3,25 
úvazku) a několik externích kontraktorů, zejména lektorů.

WMČR je jednou z 37 nezávislých “poboček” (chapters)  a dalších na 180 (affiliates) 
Wikimedia Foundation.

3 programy WMČR: A) Vzdělávací program

B) Multimédia

C) TECH/Data



Vzdělávací program v roce 2018
Aktivity EDU programu:

1. Senioři píší Wikipedii (SePW)
○ Kurzy pro seniory - začátečnické i pokročilé - 12 běhů 

kurzů (Olomouc, Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice) + 
1 pořádaný námi vyškoleným knihovníkem (Tábor)

○ Workshopy pro knihovníky - 3 návazné semináře 
(Ostrava, Praha) - Jak učit seniory psát Wikipedii?

první seniorské Wikiměsto



Vzdělávací program v roce 2018
Aktivity EDU programu:
2. Studenti píší Wikipedii (SPW)

○ aktuálně zapojeno 24 zejména vysokoškolských 
pedagogů

3. Uč s Wiki
○ zapojeni SŠ a ZŠ učitelé - akreditované kurzy v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
4. Další aktivity

○ Wikikluby ( pravidelně Praha, Brno, Plzeň...) - 
setkávání wikipedistů

Wikicamp v létě 2018



Multimédia v roce 2018

Aktivity Multimédia programu:
1. Aktivita Mediagrant

○ podpora vlastní svobodné 
tvorby komunity - zejména 
fotografické

■ nové téma Fotíme 
Česko



Multimédia v roce 2018
Aktivity Multimédia programu:

1. Aktivita Mediagrant
● podpůrné aktivity komunity pro komunitu

○ Wikiměsto
○ Wikiexpedice
○ Fotoworkshopy
○ další - editat(h)ony - Wiki GAP, 

Goethe Institut, České Budějovice, 
Olomouc, Wikvýstaviště



Multimédia v roce 2018
Aktivity Multimédia programu:
  
2.  Aktivita GLAM

● úspěšná spolupráce s Akademií věd ČR se po schůzce s 
námi rozhodla část svého obsahu uvolňovat pod 
svobodnou licencí Creative Commons.

  
3. Wikipedisté rezidenti 

● Svět vědy na 
Wikipedii

● Zoo Praha

Seed of Nigritella rhelicanii

Spolupráce s pražskou Zoo - 
Kaloň rodriguezský



TECH/Data v roce 2018
1. Podpora technické komunity, partnerství s 

organizacemi s obdobným zaměřením 
○ Wikidata/TECH workshopy

Prague Hackathon 2019

Celosvětové 
hnutí  Wikimedia



Plány                     2019
● postupné a udržitelné šíření činnosti do dalších míst po republice - místní 

knihovny, univerzity, učitelé 
● podpora růstu komunity - vyváženě s podporou komunity stávající 
● zajistit dlouhodobý a pro všechny radostný rozvoj projektů - rozvoj projektů 

Wikimédia i podpora dobrovolné činnosti členů komunity
● spolupráce s partnery s obdobnými cíli



Díky za pozornost, zájem a vaši práci

www.wikimedia.cz

klara.joklova@wikimedia.cz

http://www.wikimedia.cz
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