
KDO JSME 
Wikimedia Česká republika je spolek, jehož 
posláním je zpřístupňování informací, rozvíjení 
vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby. Mezi 
nejznámější projekty, jejichž rozvoj organizace 
podporuje, patří online encyklopedie Wikipedie, 
úložiště (nejen) obrázků Wikimedia Commons 
nebo volně přístupné úložiště dat Wikidata. 
Kromě toho spolek organizuje akce a vzdělávací 
programy pro veřejnost i komunitu. 

V rámci naší činnosti pořádáme či podporujeme: 
různorodé vzdělávací aktivity (kurzy psaní Wikipe-
die, přednášky, vzdělávací programy)

• fotografické soutěže, workshopy a fotocesty

• tematické editační akce – editatony

• výstavy, konference a další

KONTAKT

studenti@wikimedia.cz 
studenti.wikimedia.cz 

FB: Studenti píší Wikipedii

www.wikimedia.cz

Tento leták vydal spolek Wikimedia Česká republika pod 
licencí Creative Commons BY-SA 4.0 (můžete jej jakko-
li šířit a upravovat, pokud uvedete všechny autory a za-
chováte tuto licenci). Autoři fotek: ragesoss – Education 
Coop kick-off meeting in Prague 27.jpg, NoJin – Karel 
Drbal, Wikikonference 2013.jpg, Michaela Jenišová – Ro-
mana Švachová.jpg, Štěpán Pech – Editaton- Dědic-
tví - Evropské příběhy (15).jpg, Editaton- Dědictví - Ev-
ropské příběhy (19).jpg. Licence všech fotek: CC BY-SA. 
Zdroj fotografií: commons.wikimedia.org.

Vojtěch Dostál, 
zakladatel programu:

„Když jsem studoval, bylo mi líto, 
že mí spolužáci své znalosti nesdílí 
s celým světem. Domluvil jsem se 
s učiteli a zapojil jejich studenty 
do psaní Wikipedie. Ze skromných 
začátků se program vypracoval a v 
současné době ročně proškolí stovky 
českých studentů.“

Karel Drbal, učitel:

„Studenti si prohlubují nejen od-
borné znalosti, ale také své jazykové 
dovednosti, jako je jasné vyjadřování 
se a formulace myšlenky nebo cit 
pro jednoduchost a jednoznačnost. 
Studenti dále získávají úctu ke kva-
litním a otevřeným zdrojům, učí se 
informace filtrovat a správně citovat, 
což se jim v budoucnu hodí zejména 
při psaní vědeckých prací.”

ŘEKLI O NÁS

Romana Švachová, studentka:

„Hlavní přínos projektu vidím v tom, 
že se studenti podílí na tvorbě a 
šíření veřejně dostupných informací. 
Nejenže tím přispívají k naplnění 
jednoho ze základních poslání uni-
verzity – šíření vzdělanosti – ale záro-
veň si mohou sami velice jednoduše 
odpovědět na otázku, k čemu že to 
vlastně je.“



O PROGRAMU

Studenti píší Wikipedii je program, který spolupra-
cuje se školami na tvorbě a vylepšování odborných 
encyklopedických hesel na Wikipedii. Naše inicia-
tiva je součástí globálního vzdělávacího programu 
Nadace Wikimedia, který je rozšířen po celém 
světě od Spojených států amerických přes evrop-
ské země až po Asii.

Od roku 2011 se aktivně zapojují i studenti z České 
republiky.

Zaregistrujte se do projektu prostřednictvím 
formuláře na adrese: 
studenti.wikimedia.cz/registrace

Na základě registrace vám zašleme:

 » informace o programu

 » základní materiály  

 » informace o možnostech podpory 
z naší strany (tvorba seznamu hesel 
vhodných ke zpracování na Wikipedii, 
zajištění úvodní přednášky)

 » kroky, jak postupovat dále
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1

2

Nečtěte pořád stejné seminárky.

V rámci výuky je často třeba zpracovat seminár-
ní práci. Možná se vám stává, že si vaši studenti 
vybírají stále stejná témata, a vy tak už roky čtete 
to samé dokola. Práce studentů potom nemá příliš 
velký smysl. Vyberte společně se studenty téma-
ta, která nejsou na české Wikipedii zpracovaná, 
případně jsou zpracovaná nedostatečně, a zadejte 
studentům napsat místo seminární práce ency-
klopedický článek, který si přečtou i další čtenáři 
mimo akademickou obec.

Naučte studenty psát odborný text a správně 
citovat zdroje.

Na Wikipedii může přispívat kdokoli, a právě proto 
je kvalita textů i informací bedlivě střežena mnoha 
wikipedisty, kteří kontrolují dodržování pravidel a 
principů pro psaní encyklopedických hesel. Když je 
něco v nepořádku, pošlou tvůrci zprávu s požadav-
kem na úpravu. Zpětná vazba na studentovu práci 
tak není pouze na učiteli, což mnozí z vyučujících 
považují za přínosné. Díky této průpravě jsou pak 
studenti lépe připraveni na zpracování bakalář-
ských či diplomových prací. 

Zpestřete výuku a motivujte studenty 
ke kvalitnější tvorbě.

Pro studenty je zajímavé zjistit, jak Wikipedie 
funguje a jak snadné je vytvářet nové články či je 
upravovat. Zapojení se do programu jim tak přináší 
zpestření výuky a zároveň zvyšuje jejich motivaci ke 
kvalitnější tvorbě. Už dopředu totiž vědí, že si jejich 
práci nepřečte pouze učitel, ale i mnoho dalších 
čtenářů Wikipedie. 

JAK SE ZAPOJIT


