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Milí členové a přátelé spolku Wikimedia Česká republika, 
vážení sponzoři a příznivci, 

stalo se již tradicí, že v úvodním slovu k výroční zprávě vždy pro-
klamuji uplynulý rok jako přelomový pro náš spolek. Dovolte mi v 
letošním roce udělat výjimku a označit s určitým zjednodušením 
rok 2018 za rok klidu, stabilizace a konsolidace.

Pozor, neplést s nudou a stagnací. Naopak, rozsáhlé změny, které 
probíhaly v našem spolku v letech 2016–2017, vedly k úspěšné pro-
fesionalizaci naší činnosti. Radě spolku odpadly náročné povinnosti 
spojené s každodenním řízením organizace a tím se nám uvolnily 
ruce pro strategické řízení a kontrolu. Mimo jiné nás zajímá, zda 
správně komunikujeme s členy i s veřejností, vystupujeme trans-
parentně a v souladu se zákonem, nemrhá se prostředky a všichni 
vědí, co mají dělat. Ve všech těchto parametrech musím konsta-
tovat velký pokrok oproti minulosti. Ač jsem občas byl i aktivním 
účastníkem těchto změn, zdaleka největší zásluhu přisuzuji naší 
ředitelce Kláře Joklové a jejímu týmu. Poděkování však kromě za-
městnancům patří všem aktivním členům spolku i dalším podpo-
rovatelům, kteří se na činnosti v uplynulém roce podíleli.

Pokud jste postřehli mírné dojetí v mém úvodním proslovu, vězte, 
že je pro mě letošek důležitý i z jiných důvodů. Na valné hromadě 
v roce 2019 již nekandiduji na funkci předsedy, čímž se zakončí 
mé čtyřleté působení na této pozici. Na spolek Wikimedia ovšem v 
žádném případě nezanevřu, pouze se přesunu na některou méně 
exponovanou funkci a v radě dám prostor novým tvářím.

Děkuji ještě jednou vám všem,

Vojtěch Dostál

předseda rady spolku

ÚVODNÍ SLOVO 
PŘEDSEDY 
RADY SPOLKU
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Vážení čtenáři,

svět, který se mi díky mému nástupu do Wiki-
media Česká republika otevřel, je nekonečný, 
pestrý, neustále se měnící i plný protikladů 
a výzev. Moc ráda bych se s vámi podělila 
o to, co vše stojí za Wikipedií, Wikimedia 
Commons, Wikidaty a dalšími projekty Wi-
kimedia, jejichž rozvoj a pestrost se snažíme 
naší činností podporovat. Jak obrovská, živá 
a unikátní je celosvětová komunita dobrovol-
níků, přispěvatelů, partnerů, zaměstnanců 
poboček a Wikimedia Foundation. Kolik úsilí 
a nadšení, frustrace a radosti, rozporů a přá-
telství stojí za tím, aby mohly stamiliony lidí 
po světě číst zdarma články a používat volné 
fotografie a data. Ale to není možné. Přijde 
mi jen důležité tohle vše neztratit ze zřetele 
v rámci naší každodenní činnosti, snaze o to, 
abychom neustále hledali společnou řeč 
s naší komunitou, partnery, účastníky kurzů, 
spolupracujícími učiteli, knihovníky, institu-
cemi a potřebami uživatelů po celém světě. 
Někdy se to za počítačem, čísly, plány, repor-
ty, strategiemi a kontrolami může stát. Ale 
rozhodně se o to budeme nadále snažit!

Naštěstí tu jsou naše programy a aktivity – 
kurzy, editat(h)ony, workshopy, setkání, Wi-
kikluby a jednání s partnery, které nám naživo 
připomenou, k čemu veškerá naše společná 
snaha směřuje.

ÚVODNÍ SLOVO 
VÝKONNÉ ŘEDITELKY

Věřím, že jsme udělali v minulém roce hodně 
kroků pro to, abychom mohli naše progra-
my nabízet stabilně, kvalitně a s rozmyslem. 
To totiž bez kvalitního a fungujícího zázemí, 
zaměstnanců a vztahů dost dobře nejde.

Proto mi dovolte v první řadě poděkovat 
mému týmu, se kterým je radost pracovat 
a každý den se potkávat. Bez jeho otevřenosti 
a nasazení bychom neudělali takový kus prá-
ce. Dále díky všem členům a dobrovolníkům, 
kteří svou aktivitou dávají těm spolkovým 
často úplně nový rozměr. Nepřestane mě 
fascinovat jejich nadšení a produktivita. Díky 
také všem partnerům a spolupracujícím in-
stitucím, inspirující setkání dodávají naší práci 
radost. Díky také vám, čtenářům, veřejnosti, 
za podporu a důvěru.

Speciálně bych ráda poděkovala předsedovi 
Vojtovi Dostálovi, který mi byl po celý rok ne-
jen praktickou pomocí, ale i trpělivým kon-
zultantem v dobách největších krizí a spolek 
skvěle reprezentoval, díky i zbytku Rady za 
jejich cenné rady.

A pokud vás vážně zajímá, co svět Wikimedie 
může nabízet, neváhejte a vstupte, opravte 
chybu v článku na Wikipedii, nahrajte vaši 
krásnou fotku na Wikimedia Commons, 
přijďte na náš editaton, jeho dveře jsou vám 
dokořán!

Klára Joklová
výkonná ředitelka WMČR

„
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RADA SPOLKU
Vojtěch Dostál | předseda Rady

Jan Loužek | místopředseda Rady

Jan Groh | člen Rady

Michal Ficaj | člen Rady

Josef Klamo | člen Rady (od 03/2018)

REVIZNÍ KOMISE
Martin Myšička | předseda

Martin Strachoň | člen

Jiří Dlouhý | člen

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ 
Klára Joklová | výkonná ředitelka 
(od 03/2018), 1 úv.

Gabriela Boková | projektová manažerka 
vzdělávacích programů, 0,75 úv.

Jakub Holzer | projektový manažer pro 
multimédia, 0,5 úv.

Vojtěch Veselý | lektor a metodik, 
administrátor grantů, 0,5 úv.

Anna Filínová | koordinátorka programu Se-
nioři píší Wikipedii (do 08/2018), DPČ

Jana Doležalová | administrativní podpora 
a koordinátorka programu Senioři píší 
Wikipedii (od 09/2018), DPČ

DALŠÍ
Martin Urbanec | správa webu 
a systému Tracker

Natalia Szelachowská | Koordinátorka 
Wikimedia Hackathon 2019 Prague

VNITŘNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGÁNY SPOLKU
V roce 2018 působila Rada spolku jako 
kolektivní řídící orgán ve složení: Vojtěch Do-
stál (předseda), Jan Loužek (místopředseda), 
Jan Groh a Michal Ficaj. Novým kandidátem, 
který byl zvolen potřebnou většinou hlasů, 
se stal Josef Klamo. Uskutečnilo se celkem 
5 jednání Rady. Fungovala rovněž i tříčlenná 
revizní komise ve složení Martin Myšička, 
Martin Strachoň a Jiří Dlouhý.

Náročnějším obdobím byl začátek roku 
2018, kdy nebyla obsazena pozice výkonné-
ho ředitele a Rada ji tak musela v některých 
výkonných funkcích zastoupit.

ROZVOJ ORGANIZACE
Spolek zahájil s prvním zaměstnancem – 
manažerkou vzdělávacích aktivit Gabrielou 
Bokovou – v roce 2016 svou cestu profesi-
onalizace. Před koncem roku 2017 ji dopl-
nil Jakub Holzer na pozici manažera pro 
multimédia. Ve funkci na konci roku 2017 
skončila první výkonná ředitelka Petra Pejšo-
vá, která nastavila řadu formálních procesů 
a základů standardního fungování profesio-
nální neziskové organizace. Na její práci tak 
mohla od března navázat na pozici druhé 
výkonné ředitelky Klára Joklová.

Dlouhá historie dobrovolnicky vedeného 
spolku spolu přináší i velké výzvy. Hledání 
funkčního rozdělení kompetencí mezi za-
městnanecký tým, členy spolku a Radu byla 
výzvou pro celý rok a zároveň úkolem, jehož 
vyřešení uložila vedení spolku Valná hroma-
da v roce 2018. 

Zaměstnanecký tým byl v průběhu roku 
doplněn na pozici hlavního lektora a admi-
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nistrátora grantů oficiálně o dlouholetého 
externího spolupracovníka a dobrovolníka 
Vojtěcha Veselého. Postupující administra-
tivní náročnost přivedla první administrativ-
ní pracovnici Janu Doležalovou, která pod-
pořila koordinačně také největší vzdělávací 
program Senioři píší Wikipedii, kde nahradi-
la Annu Filínovou. 

Wikimedia Česká republika byla vybrána 
pro pořádání výroční mezinárodní akce 
– Wikimedia Hackathonu 2019, na pozici 
koordinátorky nastoupila na podzim Natalia 
Szelachowská. Tým byl v průběhu doplněn 
také o několik externích spolupracovníků, 
bez kterých by se, např. na pozicích lektorů, 
neobešly zejména vzdělávací aktivity spolku.

Hlavními prioritami bylo zavedení fungují-
cího finančního řízení a plánování, tvorba 

ORGANIOGRAM

strategie rozvoje a směřování aktivit spolku, 
jejich stabilizace a rozvoj spojený s fungu-
jícím personálním zázemím a komunikač-
ními nástroji. Posun nastal v řadě oblastí, 
proces společné tvorby rozvoje aktivit se 
zapojením komunity, hledání co nejlepšího 
vybalancování profesionálního vedení aktivit 
spolu s angažovaností dobrovolníků a členů 
bylo tématem zejména v druhé polovině 
roku. Ve dvou ze tří programových oblastí se 
vytvořila poradní skupina sestavená ze členů 
komunity a externích spolupracovníků. Pod-
pora aktivit české Wikimedia komunity je 
téma, kterému se budeme věnovat nadále 
a neustále. Stejně jako udržování a vytváření 
nových kontaktů, vazeb, propojení a part-
nerství s jedinci či organizacemi, se kterými 
sdílíme stejné cíle.

výkonná ředitelka
Klára Joklová

manažer pro multimédia
Jakub Holzer

manažerka 
vzdělávacích programů

Gabriela Boková

hlavní lektor, 
administrátor grantů 

Vojtěch Veselý

administrativní pracovnice, 
koordinátorka SePW 

Jana Doležalová

koordinátorka Wikimedia 
Hackathonu 2019 

Natalia Szelachowska
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MĚŘENÍ DOPADU NAŠICH AKTIVIT

Program Počet 
účastníků

Z toho nově 
zaregistrovaných

Nové či 
upravené stránky 
na projektech 
Wikimedia

Počet přidaných 
bajtů

Vzdělávání 1 117 526 8 380 14 211 312

Multimédia 54 9 16 240 N/A

Wikidata 113 22 59 819 79 927 116

Celkem 1 284 557 84 439 94 138 428

Díky vzdělávacím programům se nám 
dlouhodobě daří naplňovat jeden z našich 
cílů, a to přispívat ke zvyšování vzdělanosti. 
V rámci programu Senioři píší Wikipedii 
pořádáme po celé ČR kurzy pro seniory, 
kteří se učí, jak do této největší online encyk-
lopedie přispívat. Zároveň nabízíme školení 
pro knihovníky a další lektory, kteří by měli 
zájem tyto kurzy pro seniory pořádat ve 
svých domovských institucích.

Aby mohli učitelé ZŠ a SŠ rozvíjet digitální 
gramotnost a kritické myšlení svých žáků 
pomocí aktivit zahrnujících Wikipedii, vy-
tvořili jsme pro ně program Uč (s) Wiki, kde 
se v rámci akreditovaného školení (v rámci 
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovní-
ků) seznámí s příklady dobré praxe, jak učit 
s Wikipedií. Vysokoškolským pedagogům 
pak nabízíme program Studenti píší Wiki-
pedii, kde mohou se svými žáky tvořit heslo 
na Wikipedii místo seminární práce.

Nedílnou součástí našich aktivit je i Wi-
kiklub, jehož cílem je vytvořit bezpečné pro-
středí pro nováčky a propojit je ve fyzickém 
prostoru se zkušenými wikipedisty. Přijít 

může kdokoli, kdo by se rád o Wikipedii do-
zvěděl více či má chuť společně tvořit.

Kromě již tradičních vzdělávacích programů 
se věnujeme i dalším aktivitám. V roce 2018 
se nám podařilo zorganizovat první Senior-
ské Wikiměsto a také první příměstský tábor 
pro děti.

Seniorské Wikiměsto
Broumov | 18. – 20. květen

Jde o první vícedenní vzdělávací akci urče-
nou absolventům našich seniorských kurzů, 
jejímž cílem bylo osvojování a rozšiřování je-
jich dovedností pro přispívání do Wikipedie 
a Wikimedia Commons. Třináct účastníků se 
tak v květnu vydalo do Broumova zdokonalit 
se v editování a rozšířit Wikipedii na témata 
spjatá s tímto regionem.

„Akce obecně pro mě měla velký přínos, 
protože mě velmi motivovala do dalších 
editací na Wikipedii. Vše bylo velmi inspi-
rativní – krásné historické prostory klášte-
ra a vůbec města Broumova a okolí, milí 
a schopní lidé a nádherná krajina.“

– Jana, účastnice 

PROGRAMY WIKIMEDIA ČESKÁ REPUBLIKA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

„
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„Líbí se mi na Wikipedii, že spoustě seniorů 
dává možnost smysluplně uplatnit znalosti, 
být aktivní atp. V životním období, v němž 
lidé spíše ztrácejí, než získávají, je to k ne-
zaplacení. Také jsem poprvé viděla živého 
wikipedistu-profesionála.“

– Jaroslava, účastnice

Wikicamp
Praha | 16. – 20. červenec

V červenci jsme poprvé uspořádali i příměst-
ský tábor Wikicamp. Děti se v rámci pěti 
dnů seznamovaly s Wikipedií, učily se hledat 
informace či pořizovat a editovat fotografie 
a videa. Nechyběl ani výlet do science cent-
ra, venkovní hry či orientační běh s šifrovač-
kou.

„Pěkných zážitků bylo strašně moc. Asi ten 
nejlepší byl výlet do Techmánie. Naučil 
jsem se editovat Wikipedii, přidávat fotky 
do Wikimedia Commons i pracovat v ko-
lektivu. Nejvíc mě bavilo focení a upravová-
ní fotek v GIMPu.“

– Josef, účastník

„Syn byl nadšen, určitě by se rád připojil 
i příští rok. Psaní do Wikipedie ho baví, 
připadá si důležitý, navíc má rád historii 
a encyklopedie. V Techmánii se mu moc 
líbilo. Poprvé v životě točil na kameru, tak si 
ji i zapomněl vypnout.“ 

– Magdaléna, rodič

„Návrh, abych psala do Wikipedie, byl od 
mého vnuka. Jsem ráda, že jsem jeho výzvu 
poslechla. Jsem bibliograf a znám cenu 
zdrojů. Kurz se mi líbil, jsem ráda, že jsem 
absolvovala a na heslech průběžně pracuji 
dále.“

– Jiřina, 
absolventka kurzu Senioři píší Wikipedii

„Za těch pár let v roli lektora seniorských 
kurzů mi ,pod rukama‘ prošlo už pár stovek 
lidí – a nepřestává mě to bavit. :-) Je skvělé 
vidět, když se někdo i přes svůj vyšší věk do-
káže nadchnout pro úplně novou věc a ob-
jeví v editování Wikipedie potěšení i poslání 
zároveň. Každá hezká editace od absolven-
tů kurzů je pro mě malou odměnou.“

– Vojtěch, lektor

Brněnský kurz Senioři píší Wikipedii, kde 
právě natáčí reportáž Česká televize

Účastníci prvního seniorského Wikiměsta

Účastníci příměstského tábora Wikicamp

„

„

„

„
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PROGRAMY MULTIMÉDIÍ

V programu Multimédia se zaměřujeme především na zisk soubo-
rů, které mohou Wikipedii a její sesterské projekty ilustrovat a tím 
zkvalitňovat jejich obsah. V roce 2018 jsme přichystali několik 
novinek: k programové aktivitě Mediagrant, která podporuje dob-
rovolné fotografy Wikipedie, přibylo „Fotíme Česko“. Fotografům 
jsme usnadnili práci s reportovacím systémem Tracker. V editato-
nech a workshopech jsme se zaměřili na nováčky. Pod program 
Multimédia jsme přesunuli i aktivitu GLAM, která se zaměřuje na 
spolupráci s institucemi. Také jsme se rozhodli systematicky sbírat 
zpětnou vazbu a know-how ohledně organizace našich akcí – 
světlo světa tak spatřil manuál pro organizátory Wikiměsta.

Fotodokumentace 
České republiky

Mediagrant

V roce 2018 to bylo přesně 10 let, kdy běží 
naše podpora fotografů, kteří svými snímky 
významných objektů z celé ČR dobrovolně 
obohacují Wikipedii. Fotografy podporuje-
me mimo jiné finančně – proplácíme jim 
cestovní náklady a případné ubytování. Také 
jim půjčujeme fototechniku a proplácíme 
náklady společných fotoaktivit.

V roce 2018 jsme od 28 účastníků získali 
12 448 svobodných fotek 1145 objektů – z toho 
3897 obrázků bylo použito na Wikipedii. Při-
spívat na Wikipedii v rámci Mediagrantu lze 
i nadále v subtématech: Foto českých obcí, 
Chráněná území, Židovské památky, Vodstvo, 
Lidová architektura a Události.

Fotíme Česko 

Zvláště nováčkům se mohou zdát pravidla 
Mediagrantu složitá. Také počet nenafoce-
ných objektů je stále nižší. Proto jsme v roce 
2018 představili novou aktivitu „Fotíme Čes-
ko”, ve které jde v prvé řadě o focení tzv. wiki-
data položek za co nejjednodušších pravidel. 
Ruku v ruce s tím přišly i změny systému 
Tracker, ve kterém fotografové vykazují své 
fotky a cesty, pokud je chtějí proplatit.

„Myslím, že Fotíme Česko je super projekt, 
hned jsem se ho chytil. Dává větší svobodu 
v tom, co fotit, nabízí více objektů a také 
jsou dostupnější.“    

– Jiří Matějíček, první účastník programu

Wikiměsto

Letošní Wikiměsto, v pořadí páté, tentokrát 
zavítalo do Kopřivnice. Cílem akce je doplnit 
projekty  Wikimedia o materiály týkající se 
konkrétního města – zpravidla toho, které 
bylo wikipedisty v minulosti opomíjeno. Or-
ganizace se poprvé ujala wikipedistka Hana 
Kašpaříková ve spolupráci s místním infor-
mačním střediskem. Mezi 7. a 9. zářím zde 
dobrovolně obohacovalo Wikipedii a Wikime-
dia Commons 15 účastníků, kteří pořídili 104 
fotek a napsali 46 nových článků.

Položky Wikidat illustrované fotografy 
Mediagrantu v roce 2018

Výklenková kaple u Zaječic 
(fotografie pořízena v rámci 
programu Mediagrant)

„
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„Wikiměsto mi umožnilo poznat pro mě do 
té doby nepříliš známou část naší republiky. 
Práce na jednotlivých tématech probíhaly 
v tvůrčím duchu a navíc jsme mohli v rámci 
pořizování fotodokumentace navštívit i mu-
zeum automobilky Tatra, čehož jsem jako 
fanoušek automobilismu rád využil.“ 

– účastník Wikiměsta, Jan Polák

GLAM
GLAM je zkratkou pro galerie, knihovny, 
archivy a muzea a jeho cílem je iniciovat 
spolupráci mezi Wikimedia ČR a těmito 
institucemi. Kromě získávání souborů pod 
svobodnou licencí pořádáme společně 
workshopy, editatony a další akce nebo se 
snažíme vytvořit pozici spojky – tzv. wiki-
pedisty-rezidenta, který následně působí 
v dané instituci rezidentně.

S pomocí wikipedisty-rezidenta Lukáše 
Nekolného jsme uspořádali první editaton 
v Zoo Praha. Wikipedisté měli samozřejmě 
vyjednaný vstup zdarma. Lukáš je rezidentem 
zoo od března 2018 a jeho pracovní náplní 
je zakládat a doplňovat wikipedické články 
související se zoo.

Díky iniciativě wikipedisty Petra Brože se 
nám podařilo vyjednat s Akademií věd ČR, 
aby část svého obsahu (texty, fotografie) uvol-
ňovala pod svobodnou licencí. Stala se tak 
první českou institucí svého druhu, která se 
k podobnému kroku odhodlala. 

Wikiexpedice

6 wikipedistů-fotografů pod vedením wiki-
pedisty Aktrona letos vyrazilo do terénu, aby 
nafotilo významné objekty ve čtyřech méně 
pokrytých okresech v jižních Čechách. S po-
mocí speciálně vygenerovaných map a dat 
nafotili v dubnu 3516 fotek k 216 objektům.

„Byla to již třetí akce tohoto typu, kterou 
spolek Wikimedia Česká republika zorgani-
zoval. Všichni byli dobře motivovaní, vychá-
zeli jsme ze zkušeností z předchozí akce na 
Klatovsku a od Pošumaví až k třeboňským 
rybníkům zdokumentovali pro Wikipedii vše, 
co jsme mohli.“ 

– Jan Loužek, alias Aktron, 
organizátor Wikiexpedice

Fotoworkshop

14. fotoworkshop organizovaný wikipedistou 
Packou se uskutečnil 14. – 16. září v Novém 
Městě na Moravě. 11 účastníků zde pořídilo 
276 fotografií. Hlavním cílem je ale předávání 
zkušeností mezi účastníky.

„Spolupráce s Akademií je malá změna 
s dalekosáhlými důsledky. Jednou jsem měl 
možnost mluvit s Viktorem Černochem z Di-
vize vnějších vztahů AV ČR, nadhodil jsem 
myšlenku, že by i česká Akademie věd měla 
po vzoru americké NASA, USGS, NOAA, ev-
ropské ESA, nebo řady muzeí uvolňovat svůj 
obsah pod svobodnou licencí. Proč? Protože 
jsme si jako daňoví poplatníci za vzniklý 
obsah už jednou zaplatili (AV ČR žije díky 
penězům z rozpočtu našeho státu) a také 
proto, že volné přebírání našeho obsahu je 
skvělá reklama zdarma pro vědeckou práci.“

– wikipedista Petr Brož, 
iniciátor partnerství

Navázali jsme spolupráci s dalšími institu-
cemi, se kterými jsme uspořádali společné 
workshopy:

Nově  spolupracujeme s pražským Goethe-
-Institutem. V listopadu jsme zde uspořádali 
editaton „Dědictví. Evropské příběhy“ pro 

Účastníci WikiMěsta v Kopřivnici

„

„

„
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studenty česko-německého Gymnázia Tho-
mase Manna pod vedením wikipedisty Jana 
Spousty.

V březnu jsme se připojili k celosvětové akci 
WikiGap, kterou jsme zorganizovali spolu 
s Velvyslanectvím Švédska, Kanady a USA. 
Cílem iniciativy a také našeho stejnojmenné-
ho editatonu bylo dostat na Wikipedii více 
článků o významných ženách a zároveň přilá-
kat nové editorky, kterých je obecně výrazná 
menšina.

„Přišla jsem, protože jsem potřebovala na-
kopnout. Řídím vzdělávací program ve Wi-
kimedii, ale na Wikipedii jsem zatím nikdy 
žádný článek nenapsala. Po dnešku se to 
ale určitě změní.“ 

– Anna, účastnice WikiGapu

Díky wikipedistovi Gampemu jsme získali ně-
kolik partitur Bohuslava Martinů pod svobod-
nou licencí od Institutu Bohuslava Martinů.

V roce 2018 jsme zaznamenali i jeden ne-
úspěch. Wikipedista-rezident Jan Majer se 
pokoušel přimět vědecké pracovníky PřF UK, 
aby sdíleli své fotografie na Wikimedia Com-
mons. Počet zapojených pracovníků byl ale 
překvapivě nízký.

Pro úspěšné budoucí spolupráce v rámci 
GLAMu jsme připravili materiály s argumen-
ty poukazující na výhody potenciální spolu-

práce Wikimedia ČR a institucí. Inspirovali 
jsme se zejména amsterodamským Rijskmu-
seum, newyorským MET a dalšími institucemi 
ve světě, které uvolňují reprodukce svých děl 
pod Creative Commons nebo Public Do-
main. Oslovovací strategii jsme konzultovali 
i se zakladatelem iniciativy GLAM Liamem 
Wyattem a získali cenné podněty.

GLAM jsme také prezentovali na březnovém 
setkání platformy Otevřená města.

Advokacie
Ve Wikimedii se věnujeme i obraně, propa-
gaci a informování o svobodných licencích, 
volných dílech a sledování jakýchkoli legis-
lativních návrhům na půdě EU i v ČR, které 
se svobodného přístupu k informacím 
týkají. Přímo spolupracujeme a finančně 
podporujeme zástupce Wikimedia Foun-
dation, kteří prosazují zájmy Wikimedie 
v Bruselu.

Českým politickým reprezentantům v EU 
jsme zaslali dopis, který vysvětloval naše 
stanovisko ve věci ochrany Volných děl. Dopis 
podepsala i Aliance pro otevřené vzdělávání. 
Status volných děl hrozila negativně ovlivnit 
tehdy projednávaná Směrnice o autorském 
právu na jednotném digitálním trhu a ČR 
v této věci zastávala z našeho pohledu nega-
tivní stanovisko. V dalším hlasování už poli-
tici změnili názor a ČR ochranu volných děl 
podpořila.

Wikidata jako metadatabáze všeho
v průběhu celého roku 2018

V průběhu roku 2018 se ukázalo, že jsme schopni velmi efektiv-
ně vyjednávat dary dat od různých veřejných institucí i soukro-
mých provozovatelů. Hasíme tím žízeň wiki-fotografů, kteří chtějí 
mít na mapě Česka co nejvíce dobře definovaných a geograficky 
lokalizovaných „míst k nafocení“, ať už to jsou budovy, přírodní 

„

PROGRAMY WIKIDATA/TECH

Setkání se zástupci 
Národního památ-
kového ústavu zavr-
šilo úspěšnou spo-
lupráci na integraci 
databáze památek 
s Wikidaty
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Wikidata workshop
5. květen 2018

Již tradiční workshop se opět konal v Pardu-
bicích, aby se mohli snadno zúčastnit lidé ze 
všech koutů naší země. Sešlo se 11 zájemců 
o Wikidata a probírali jsme zejména základy 
databázového jazyka SPARQL. 

Mobilní aplikace 
Wikimedia Commons
zejména říjen–prosinec 2018

V rámci dlouhodobé spolupráce s týmem ko-
lem mobilní aplikace Wikimedia Commons 
pro telefony s operačním systémem Android 
jsme se v roce 2018 rozhodli k jednorázové 
finanční podpoře týmu tak, aby bylo překle-
nuto nepříznivé období bez grantu a opravily 
se některé chyby, jež bránily širšímu využití 
aplikace. Díky tomu se podařilo vyčistit kód 
celé aplikace a přidat pár nových funkcí; nyní 
třeba můžete prohledávat nenafocená místa 
v kterémkoliv místě mapy, ne jen kolem své 
aktuální polohy. Kromě toho jsme tým pod-
pořili logisticky: pomohli jsme s propagací 
na Facebooku, na mezinárodních setkáních 
Wikimedia a v Tech News hnutí Wikimedia.

Integrace českých 
databází s Wikidaty
v průběhu celého roku 2018

Kromě importu dat do Wikidat máme zájem 
také o to, aby se jednotlivé databáze v Česku 
na Wikidata napojovaly na své straně a obo-
hacovaly tak své datové sady. Již několik let 
to tak dělá Národní knihovna, která ve své da-
tabázi národních autorit odkazuje automa-
ticky na článek na Wikipedii, pokud je daná 
položka propojena se záznamem v databázi 
Národní knihovny. Další vlaštovkou je data-
báze drobných plzeňských památek Křížky 
a vetřelci, která nově v mnoha záznamech 
odkazuje na Wikidata. Nejambicióznější je 
však plán terminologické databáze TDKIV 
Národní knihovny, která obdržela grant na 
propojení svých termínů formou ‘linked data’ 
prostřednictvím vlastností, jež známe z Wi-
kidat, a následný import těchto termínů do 
Wikidat.

Wikidata workshop v květnu 2018 

Mobilní aplikace Wikimedia 
Commons umí nyní hledat 
i mimo vaši aktuální polohu

území nebo třeba drobné umění. V roce 
2018 jsme vyjednávali o nejméně 4 databá-
zích tohoto typu. Kromě toho jsme úspěšně 
završili naši velkou spolupráci s Národním 
památkovým ústavem (NPÚ), který nám svá 
památková data poskytl již v roce 2017 – na 
počátku roku 2018 jsme to společně zakon-
čili pracovním setkáním v kanceláři, jehož 
se kromě wikidatistů účastnili také zástupci 
NPÚ a Národní knihovny.
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Č E S K Á  R E P U B L I K A

1. prosince 2018
10:00-17:00
Pevnost poznání
Olomouc

Nahlédněte do světa
Wikipedie a poslechněte si,
čím se v rámci hnutí Wikimedia
zabývají lidé, kteří ji ve svém
volném čase editují.

Více o programu a registraci
se dozvíte na

wikikonference.cz

X.
[[ WIKI
KON
FEREN
CE ]]

WIKIKONFERENCE 2018
Jubilejní 10. česká Wikikonference letos poprvé zavítala jinam 
než do Prahy nebo Brna, a to do Olomouce, kam přilákala asi 
80 účastníků.

Témat bylo jako obvykle mnoho. Martin Urbanec účastníky 
seznámil s výzkumem zkušeností nových wikipedistů a se 
způsoby, jak nadace Wikimedia zjišťuje jejich potřeby. Místní 
wikipedista, Jan Kameníček, poreferoval o Wikizdrojích (kon-
krétně o výhodách a nevýhodách speciálního korekturního 
nástroje). Lucie Svozilová promluvila o dezinformacích a ma-
nipulacích se zdroji. Další řečníci se věnovali problematice 
rozvíjejícího se projektu Wikidata. Dlouhodobě se mu věnuje 
mimo jiné též nyní již bývalý předseda spolku Vojtěch Do-
stál, který pohovořil o tom, jak je možné, že decentralizovaná 
celosvětová komunita zvládá udržovat „databázi všeho“ orga-
nizovanou. Jakub Klímek z Matematicko-fyzikální fakulty UK 
se věnoval obecně otevřeným datům. Konferenci zpestřil také 
Liam Wyatt, zakladatel projektu GLAM a v současnosti evrop-
ský kontaktní manažer pro Wikimedia, který ukázal, čeho se 
v projektu GLAM za dobu jeho existence podařilo dosáhnout. 
Poslední přednáška pak patřila Michalu Kaderkovi a otevře-
ným vzdělávacím zdrojům a jejich pronikání do škol. Novinkou 
Wikikonference byly tzv. lightning talks – blok „bleskových“ 
vstupů, v nichž mohli účastníci konference seznámit ostatní 
s čímkoliv, co považovali za zajímavé.

Plakát Wikikonference
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Kategorie Částka (Kč)

Negrantové finanční rezervy spolku 215 368,32 Kč

Grantové příjmy 
z předchozího období

198 185,82 Kč – z toho:

 » Grant Nadační fond Avast 2017/18 (převod z r. 2017) 
27 118,00 Kč

 » Grant Nadační fond Veolia 2017/18 (převod z r. 2017) 
50 000,00 Kč

Celkem 413 554,14 Kč

Kategorie Částka (Kč)

Členské příspěvky 11 861,12 Kč

Granty

2 991 288,97 Kč  Kč – z toho:

 » Grant APG 2018 (Wikimedia Foundation) – 2 911 
255,97 Kč – z toho 283 961 Kč na operativní rezervy

 » Grant Nadační fond Avast 2018 – 30 000,00 Kč

 » Grant Nadační fond Veolia 2018/19 – 50 000,00 Kč

 » Chairpersons Meeting – 104 840,05 Kč

Služby
49 515,67 Kč – z toho:

 » New Editor Experiences – 49 515,67 Kč

Dary
32 514,7 Kč – z toho:

 » Dary fyzických osob – 32 514,7 Kč

Poplatky účastníků 13 000 Kč

Prodej majetku 0 Kč

Celkem  3 202 987,51 Kč

FINANČNÍ 
ZPRÁVA

Prostředky převedené z předchozího období

Příjmy
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Výdaje

Veškeré výdaje jsou zaznamenávány v aplikaci Tracker pro 
transparentní řízení a účetnictví: https://tracker.wikimedia.cz.

Kategorie Částka (Kč)

PROGRAMOVÉ PRIORITY

Program Multimédia 136 734,8 Kč

Program Vzdělávání a GLAM 255 242,12 Kč – z toho:

 » 79 549,00 Kč z APG 2018, 

 » 49 967,12 Kč z NF Veolia 2017/18, 

 » 27 118 Kč z NF Avast 2017/18, 

 » 30 000 Kč z NF Avast 2018,

 » 68 608 Kč z vázaných darů 

(pozn.: z toho 99 521 Kč mzdy zaměstnanců)

Program Wikidata 269 214,23 Kč

DALŠÍ SPOLKOVÉ VÝDAJE

Podpora Free Knowledge Advocacy 
Group EU 20 828,98 Kč

Vývoj Trackeru 10 750 Kč

New Editor Experiences 66 200 Kč

Chairpersons Meeting v Praze 102 442,7 Kč

OPERAČNÍ VÝDAJE

Kancelář a kancelářské výdaje 293 262,25 Kč

Prezentační výdaje 98 120,13 Kč – z toho:

 » Wikikonference – 78 408,33 Kč

 » Další prezentační akce pro veřejnost – 16 115,80 Kč

https://tracker.wikimedia.cz
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Schůzky a cestovní stipendia, vzdělá-
vání zaměstnanců

116 874,47 Kč, z toho:

 » Místní a zahraniční akce – 68 632,47 Kč 

MZDY ZAMĚSTNANCŮ A 
ODMĚNY KONTRAKTORŮ

Mzdy zaměstnanců a externích kon-
traktorů z APG 2018 (mimo účelově 
vázané výdaje)

1 632 959,00 Kč

Celkem 3 002 628,68 Kč

PARTNEŘI A SPONZOŘI
Děkujeme za spolupráci a podporu našim partnerům a sponzorům.

PARTNEŘI
Akademie věd ČR
Czechitas
Česká ženská lobby
Elpida
Gymnázium Thomase Manna
Goethe-Institut Prag 
Institut Bohuslava Martinů
Jihočeská vědecká knihovna
Knihovna města Plzně
Matematicko-fyzikální fakulta 
Univerzity Karlovy
Město Kopřivnice
Městská knihovna Praha
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna ČR
Národní technická knihovna
Pevnost poznání Olomouc
Regionální knihovna Karviná
Sociologický ústav AV ČR 
Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků České repub-
liky

Katedra muzikologie, FF UPOL 
Veletrhy Brno
Velvyslanectví Švédska
Velvyslanectví Spojených států 
amerických v Praze
Vědecká knihovna v Olomouci
Vlastivědné muzeum ve Sla-
ném
Zoologická zahrada hl. m. 
Prahy 
Za podporu seniorského Wiki-
města patří velký dík Agentuře 
pro rozvoj Broumovska, Vzdě-
lávacímu a kulturnímu středis-
ku kláštera Broumov, městu 
Broumov a Městské knihovně 
v Broumově 

GRANTY A NADACE
Wikimedia Foundation – Annu-
al Plan Grant 2018
Nadační fond Avast – Wiki-
camp / Student-rezident / 

Wikiprojekt Martinů
Nadační fond Veolia (Program 
Stále s úsměvem – Aktivně po 
celý život) 
– Senioři píší Wikipedii

SPONZOŘI V ROCE 2018
ACTIVE 24 – provoz webu
AK Koutná, Slušná & Bělohlá-
vek – právní služby
LMC (Jobs.cz) – inzertní služby

INDIVIDUÁLNÍ 
SPONZOŘI
Lukáš Ekl
Vanda Jenčková
Josef Klamo
Jiří Sedláček
Petr Špás
Daniel Štourač
Ondřej Vejpustek



16

Tuto výroční zprávu vydal spolek Wikimedia Česká republika pod licencí Creative Commons BY-
-SA 4.0 (můžete ji jakkoli šířit a upravovat, pokud uvedete všechny autory a zachováte tuto licenci). 
Autoři fotek a obrázků: JiriMatejicek – Praha Kamyk vez CHMU.jpg, Gampe – Wikimedia CR 10th 
anniversary party (2776).jpg, Martin Strachoň – Kurz Senioři píší Wikipedii Brno, MZK, březen 
2018 - ČT (4486).jpg, Gampe – Wikiměsto Broumov 2018 participants (cropped).jpg, Jirka Dl – 
Wikicamp Wikimedia ČR 2018 - 07 (cropped).jpg, Petr1888 – Výklenková kaple u Zaječic 02.jpg, 
Vojtěch Dostál – Items illustrated by Mediagrant photographers in 2018.png, Dominik Matus 
– Kopřivnice - DM - 24.jpg, MONUDET – Památkový Wikidata workshop (38769780975) (2).
jpg, Jiří Sedláček – Wikipedians at Wikidata Workshop 2018 in Pardubice University in Pardu-
bice, Pardubice District.jpg, Vojtěch Dostál – Screenshot of Wikimedia Commons app in Czech, 
showing new Nearby function.jpg, Gampe – Wikiconference 2018 Olomouc (7710).jpg, Gampe – 
Wikiconference 2018 Olomouc (7776).jpg, Gampe – Wikiconference 2018 Olomouc (7552).jpg, 
Klára Scholleová – Poster of Wikiconference Olomouc 2018.png, Jan Polák – Kopřivnice, mozaika 
na obchodním centru (2).jpg
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