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Česká komunita Wikidat

Přidejte se do české 
facebookové skupiny 

• Cca 70 členů (za posledních 30 dní)
• Pravidelné setkávání – workshopy 

„Mezi bajty“
• Každodenní diskuze na Facebooku
• Podpora Wikimedia ČR – program 

„Wikidata & Tech“

vojtech.dostal@wikimedia.cz
www.wikimedia.cz



Fotografie ve Wikidatech

• Každý objekt (sídlo, chráněné území, 
památný strom, rybník, boží muka) má 
svou položku s číselným identifikátorem

• Obrázky se přiřazují vlastností „obrázek 
(P18)“ která vkládá odkaz na konkrétní 
soubor na Wikimedia Commons.

• Data proudí mezi českou Wikipedií a 
Wikidaty (oběma směry)

vojtech.dostal@wikimedia.cz
www.wikimedia.cz
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Nenafocené české obce

199 nemá 
fotografii
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Nenafocené české obce a jejich části

1355 nemá 
fotografii
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Nenafocené kulturní památky

• Část dat poskytl NPÚ na 
(smlouva z 7. září 2017)

• Dnes na Wikidatech
registrujeme 40 000 
památek, 7500 nemá 
fotografii
• Aktivně opravujeme 

chyby z databáze 
NPÚ (duplicity, 
chybějící souřadnice) 
a komunikujeme 
výsledky zpátky
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Nástroj Wikinity
tools.wmflabs.org/wikinity
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Mobilní aplikace
Wikimedia Commons
pro systém Android
https://commons-app.github.io/

Umí:
• Prohlížet nahrané 

fotografie
• Nahrávat fotografie 

na Wikimedia 
Commons

• Vyhledávat 
nenafocená místa v 
okolí
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Mobilní aplikace
Wikimedia Commons
pro systém Android
https://commons-app.github.io/

Wikimedia ČR je partnerem komunity vývojářů 
a designerů, která tuto aplikaci vyvíjí
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Mobilní aplikace
Wikimedia Commons
pro systém Android
https://commons-app.github.io/

Wikimedia ČR je partnerem komunity vývojářů 
a designerů, která tuto aplikaci vyvíjí

Naším úkolem je propagovat aplikaci mezi uživateli



Uživatelé

• Najděte si 
nenafocená místa 
ve vašem okolí a 
foťte, nahrávejte, 
třiďte

Vývojáři

• Staňte se členem 
vývojářského týmu 
na Githubu

• Testujte aktuální 
beta verzi aplikace

Firmy

• Podpořte finančně 
naši mobilní aplikaci 
a její další vývoj –
hledáme 
dlouhodobé 
partnery

Jak můžete pomoci? vojtech.dostal@wikimedia.cz
www.wikimedia.cz

Děkuji za pozornost!


