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O Wikimedia Česká republika
Spolek Wikimedia ČR měl k 1. 1. 2016 celkem 39 řádných členů, 2 čestné členy a 2 sympatizující, zatímco k 31. 12. 2016
měl 53 řádných členů, 3 čestné členy a 2 sympatizující. Všem členům, jakožto i dalším podporovatelům, děkujeme.
Níže jsou shrnuty některé důležité orgány, které v roce 2017 řídily a koordinovaly činnost naší organizace.

Členové rady

Vojtěch Dostál
předseda

Jan Loužek
místopředseda

Jaroslav Zastoupil

Dominik Matus

Členové revizní komise

Pavel Hrdlička
předseda

Jiří Sedláček

Zaměstnanci

Marek Blahuš
wikipedian in
residence
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Michal Reiter

Jan Groh

Komise Mediagrantu

Martin Kotačka

Pavel Hrdlička

Jitka Erbenová

Jaroslav Zastoupil
hospodář
člen rady

Vojtěch Veselý
lektor a metodik

Další

Gabriela Boková
manažerka vzdělávacích projektů

Milada Moudrá
administrátorka
grantů

Petr Novák
správce webu
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Úvodní slova předsedy
Uveřejňujeme výroční zprávu o činnosti spolku Wikimedia Česká republika
za rok 2016. Rád bych úvodem poděkoval všem členům, spolupracovníkům,
partnerům i sponzorům, kteří společně vytváří komunitu lidí, jimž záleží na
Wikipedii a dalších projektech tzv. svobodné tvorby. Dnes již tato komunita
čítá jen v České republice stovky osob a s tím, jak přicházejí noví podporovatelé, roste také výčet aktivit, kterými se můžeme pochlubit. Díky rostoucí
finanční podpoře jsme si mohli dovolit v roce 2016 spustit částečnou profesionalizaci našich klíčových aktivit a zaměstnat dva projektové manažery –
Gabku a Marka. I díky nim je výroční zpráva zase o něco krásnější než ta
loňská.
Do roku 2017 vstupuje Wikimedia plna ambicí a plánů. Ve světě fake news
a zuřící informační války je Wikipedie jedním z nejtransparentnějších zdrojů
informací pro veřejnost a její význam tím v poslední době stoupá. Přál bych si,
aby se nám do roku 2017 dařilo ještě více podporovat tuto největší encyklopedii v dějinách, pořídit ještě více krásných fotografií, nadchnout pro věc ještě
více nových Wikipedistů, napsat s nimi ještě více nových článků, …
Vojtěch Dostál, předseda rady spolku

Vnitřní záležitosti
Orgány spolku

V roce 2016 radním ve složení Vojtěch Dostál, Jan Loužek, Jaroslav Zastoupil,
Dominik Matus nadále trval mandát. Na řádné valné hromadě konané na konci
dubna byl z důvodů předcházejícího korespondenčního hlasování potvrzován
Michal Reiter a nově kandidoval Jan Groh, oba byli zvoleni. Na členství v radě
rezignoval Tomáš Mozga, předtím zvolený korespondenčně. Na téže valné
hromadě byl zvolen jediný zástupce nové revizní komise, poté co předchozí
rezignovala.
Druhá mimořádná valná hromada se odehrála na začátku prosince, jejím jediným cílem byly drobné úpravy stanov pro umožnění naplnění cílů pro rok
2017.

Nová kancelář

Institucionální rozvoj
V roce 2016 byla spuštěna první fáze profesionalizace spolku, když byla obsazena místa dvou projektových manažerů. Manažerkou vzdělávacích projektů
se stala Gabriela Boková a na pozici Wikipedisty v Brně (komunitního manažera a wikipedisty-rezidenta na Masarykově univerzitě) byl vybrán Marek
Blahuš. Zaměstnanci nám umožnili značně rozvinout naše projektové aktivity,
řízení organizace a dennodenní administrativní činnost však zůstaly v rukou
rady spolku.
Na konci roku 2016 bylo proto vyhlášeno výběrové řízení na prvního výkonného ředitele Wikimedia ČR, kterým se zkraje roku 2017 stala Petra Pejšová.
Je třetím zaměstnancem spolku a vůbec prvním zaměstnancem na plný úvazek. Jejím úkolem je přebrat část povinností od rady spolku, které se tím více
uvolní ruce pro strategické plánování, koordinovat tým zaměstnanců a dobrovolníků, rozvíjet spolupráci se spřátelenými institucemi a vést další rozvoj
spolku Wikimedia.

Gabriela Boková a Marek Blahuš
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WikiMěsto, fotoworkshop
a Wikiexpedice

V roce 2016 jsme uspořádali
WikiMěsto v Mariánských Lázních,
fotografický workshop v Jihlavě
a Wikiexpedici v Moravskoslezském
kraji. Pro Wikipedii jsme pořídili přes
2,5 tisíce svobodných fotografií, které
slouží k ilustraci článků v češtině
i dalších jazycích. Soustředili jsme se
především na fotografování českého
venkova. Během všech aktivit jsme nafotili celkem 159 vesnic a měst. Z hlediska regionálního jsme se věnovali
ve značné míře pohraničí, které není
na Wikipedii důsledně fotografováno. Díky třem výše zmíněným akcím
tak již nyní máme kvalitní (a svobodné) snímky Osoblažska, Opavska,
Nízkého Jeseníku, Českomoravské
vrchoviny nebo bývalých Sudet od
Teplé až k Tachovu.
V rámci Wikiměsta jsme ale jen nefotili. Ve spolupráci s místním městským
úřadem jsme uskutečnili i editační
workshop, do kterého se zapojilo
13 editorů a napsáno bylo celkem
63 článků o dějinách, kultuře a obyvatelích Mariánských Lázní. Akce byla
také otevřená pro místní; náš lektor
Vojtěch Veselý připravil přednášku
pro žáky 9. tříd i seniory. Uskutečnili
jsme i skenovací workshop, v rámci
něhož bylo pořízeno 63 unikátních
historických snímků. Namísto historických knih na ně nyní narazíte
v článcích Wikipedie o Mariánských
Lázních.

Skupinová fotografie účastníků WikiMěsta v Mariánských Lázních

Fotografický workshop v Jihlavě

159

nafocených sídel

999

fotografií z Wikiměsta

4

316

fotografií z Jihlavy
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1824

fotografií ze Slezska

Podpora Wikidata komunity
a mapy nenafocených míst

Projekt Wikidata vznikl teprve
v roce 2012, ale od té doby stihl přilákat tisíce zájemců. Malá komunita
„wikidatařů“ se rozvinula i v Česku
a Wikimedia Česká republika se rozhodla ji podpořit. Cílem bylo vylepšit
data týkající se českých reálií – vesnic, chráněných území nebo třeba
památných stromů – a přenést do
nich odkazy na obrázky, které již byly
přítomny na Wikipedii. Pokročilým
prohledáváním Wikidat je možné
připravit automaticky se aktualizující mapu míst, které ještě fotografii
nemají, a tím stimulovat jejich fotografování. Během historicky prvního
českého Wikidata workshopu v září
2016 v Pardubicích jsme importovali
všechny české památné stromy a aleje
a následně jsme připravili mapu památných stromů, k nimž nemáme fotografii. Po pouhém zveřejnění výzvy
na Facebooku s touto mapou se nám
podařilo shromáždit 56 nových fotografií památných stromů a plánujeme vyvinout mobilní aplikaci, která
toto zobrazování učiní pohodlnější
a zábavnější.

Bublinový diagram výšky stromů

Wikipedie jako přítel učitele
V letošním roce jsme úspěšně pokračovali v programu Studenti píší Wikipedii, kde studenti místo seminárních prací
zpracovávají hesla na Wikipedii. V letním semestru účastníci programu dokonce poprvé přidali více než dva miliony
bajtů, což oproti předchozímu semestru znamenalo nárůst o více než 50 %. Wikipedii obohacovali nejen textem, ale
i obrázky, což je zásluha především studentů architektury a environmentalistiky.
Vzhledem k tomu, že program Studenti píší Wikipedii je určen primárně pro vysoké školy, rozhodli jsme se vytvořit
projekt, který osloví mladší studenty. Proto jsme se zapojili do mezinárodní kampaně #EduWiki, jejímž cílem je zapojit
Wikipedii do výuky, a vytvořili projekt Uč (s) Wiki. V rámci projektu vytváříme aktivity, které rozvíjí kritické myšlení
a digitální gramotnost žáků základních a středních škol. Naší snahou je vytvořit příklady dobré praxe a inspirovat pedagogy, jakým způsobem je možné Wikipedii zahrnout do výuky a co vše se díky ní mohou žáci naučit. V roce 2017
bychom program rádi akreditovali u MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

559

účastníků

148

nových hesel

694

nahraných fotografií

3 103 409

přidaných bajtů
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Wikikonference 2016
návrat do Brna

Již osmá Wikikonference, která se
uskutečnila v Brně, se snažila odpovědět na několik základních otázek.
Jak je Wikipedie etablovaná mezi
kulturními institucemi? Jak vidíme
aktuální vývoj v oblasti autorského
práva? A jak je na tom kvalita článků
na Wikipedii ve srovnání s různými
monografiemi? Celkem bylo na konferenci dvanáct přednášek a čtyři
panelové diskuze. Podruhé se konala v Brně, tentokrát v Univerzitním
kině Scala. Na konferenci vystoupila řada Wikipedistů a poprvé i zahraniční hosté – Dimitar Dimitrov
z Bruselu, který zastupuje naše projekty v Evropském parlamentu, a Asaf
Bartov, Senior Program Officer
z Nadace Wikimedia. Konferenci pomohl zorganizovat náš Wikipedista
rezident v Brně Marek Blahuš. Heslem
konference bylo „Nahlédněte pod
pokličku Wikipedie“. Akce se zúčastnilo 112 lidí.

6

Marek Blahuš představující aktivity spolupráce Wikipedie a institucí

Host Dimitar Parvanov

Panelová diskuse s hosty o fungování Wikipedie

Záverečné posezení v baru

Diskuse během přestávek probíhala také na
chodbě
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Ukazovali jsme editování v rámci Projektové
vesničky

Senioři píší Wikipedii
už v devíti městech ČR
Program Senioři píší Wikipedii se
v roce 2016 rozrostl nejen za hranice
Prahy do dalších českých měst, ale podařilo se nám ho rozšířit i na Moravě
a ve Slezsku. Pravidelné kurzy navštěvovali tedy nejen senioři v Praze, ale
i v Brně, Liberci, Olomouci, Vsetíně,
Ústí nad Labem, Ostravě a Karviné.
Díky tomu, že se nám v Praze podařilo vychovat již desítky zdatných
Wikipedistů, uskutečnili jsme i několik
kurzů pro pokročilé, kde senioři dále
získávají nové znalosti a dovednosti.
Zájem o program stále roste, a proto
rozšiřujeme i řady našich lektorů,
které pro práci se seniory vzděláváme. V květnu jsme se setkali na
tréninku lektorských dovedností, na
podzim jsme se pak rozvíjeli v oblasti andragogiky a v práci s hlasem
i slovem.

Senioři editující Wikipedii v Ostravě-Michálkovicích

Velkou podporou nám jsou knihovny
po celé České republice, které nám
pro kurzy poskytují technicky vybavené prostory. Aby se seniorské kurzy
mohly stát jejich stálou součástí programu, vytvořili jsme pro knihovníky
nabídku vzdělávání jak učit seniory
psát Wikipedii, aby si kurzy mohli lektorovat sami nezávisle na našich lidských kapacitách a dojezdových vzdálenostech. Máme velkou radost, že
se podařilo proškolit 50 knihovníků,
z nichž již někteří uspořádali vlastní
kurz.
Skenovací workshop v centru Elpida

19

kurzů

3043

editací

111

nově registrovaných

216

nových hesel

1234

přidaných fotografií

1 971 065

přidaných bajtů
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Díky Wikiklubu editujeme společně
V roce 2016 se nám podařilo konečně zhmotnit jeden z našich snů – wikiklub. Dlouho jsme si přáli pravidelnou akci, kde by se mohli každý týden
scházet různě pokročilí wikipedisté
a společně editovat, pomáhat si, diskutovat a sdílet zkušenosti.
O to větší radost máme z toho, že se
nám to v letošním roce podařilo hned
ve dvou městech najednou. V březnu se poprvé otevřel klub Wikipedie
v Brně v knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, v květnu
pak Wikiklub v počítačové učebně
Městské knihovně Praha.

Tým Education Collaborative ve Stockholmu diskutoval nad budoucností spolupráce se
vzdělávacími institucemi

Brno
Praha

16
55

222 000
772 927

účastníků

přidaných bajtů

účastníků

přidaných bajtů

Podařilo se nám vytvořit prostor, kde
se setkávají nejen wikipedisté, ale
i účastníci a absolventi našich seniorských kurzů, studenti zpracovávající články v rámci projektu Studenti
píší Wikipedii či lidé, kteří by se
o Wikipedii rádi dozvěděli více, případně mají zájem se naučit editovat.

354

médií na Commons

Útržky z další činnosti
Zapojili jsme se do Týdne otevřeného vzdělávání (7.–13. března 2016),
jehož cílem je upozornit na možnost
využití volně dostupných vzdělávacích
zdrojů. Pro širokou veřejnost jsme
uspořádali fotoworkshop Jak na architekturu, kde účastníci nafocené snímky nahrávali na Wikimedia Commons,
a praktický seminář Jak zkrotit fotky
v GIMPu, kde se účastníci dozvěděli
nejen jak upravit fotky, ale i o možnos- Konference v Berlíně
tech využívání freeware.
V rámci naší činnosti organizujeme
Pro posílení mezinárodní spolu- i tzv. editatony, kdy společně editujepráce jsme se účastnili konferen- me na dané téma. Letos jsme uspořáce Chapters Meeting v Berlíně, dali např. Editaton za lidská práva,
workshopu Train the Trainers kde jsme vytvářeli články o osobv Londýně, konference Oscal v Tiraně nostech podporovaných kampaněmi
a pravidelné Wikimanie, která se letos Amnesty International, nebo Editaton
Posviťme si na (české) vědkyně.
konala v Esino Lario v Itálii.
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Na akcích se podařilo celkem vytvořit či rozšířit 21 článků a přidat na
Wikipedii 90 163 bajtů.

Pražský Klub Wikipedie

Jednou z našich hlavních aktivit je
podpora fotografů, kteří obohacují
Wikipedii a další projekty svobodně šířenými obrázky. V rámci tzv.
Mediagrantu, který proplácí fotografům jejich cestovní náklady,

jich za rok 2016 bylo pořízeno a na
Wikimedia Commons nahráno celých 17 099 (pro 1020 různých objektů). Více než 20 % z těchto fotografií již našlo své využití v článcích na
Wikipedii.

Ve spolupráci s Národní knihovnou
jsme otevřeli „referenční službu“ pro
wikipedisty v rámci projektu Ptejte se
knihovny.Wikipedistům může pomoci
s rešeršemi témat, o nichž píší.
Podepsali jsme memorandum o spolupráci s Národní technickou
knihovnou a účastnili jsme se tamější Muzejní noci. Připravili jsme
tam workshop, kde naši editoři ve
spolupráci se zájemci z řad veřejnosti napsali řadu článků o technických
památkách.

Soutěž „Foť a piš“, která kombinuje
psaní článků s fotografováním, přilákala 6 wikipedistů, kteří vylepšili 22 stránek a přidali více než 90 000 znaků do
článků na české Wikipedii.
Fotografické vybavení jsme půjčili
8 fotografům a ti s ním pořídili 1435
nových fotografií pro použití v článcích na Wikipedii.

Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě

Zužitkovali jsme fotografické výsledky soutěží Wiki miluje památky
z let 2012–2014 a putovní výstavu vytvořenou ze zdařilých fotografií jsme
vystavili v roce 2016 v Mostu, Praze
a v Brně. Pro rok 2017 jsou domluvena další čtyři místa.

Workshop Wikidata v Pardubicích

Podruhé jsme uskutečnili i soutěž
CEE Spring, ve které se Wikipedisté
soustředili na střední a východní
Evropu. Dohromady napsali 2,68 MB
textu v 384 nových článcích. Do soutěže se zapojilo 36 editorů. V celkovém srovnání jednotlivých jazykových
verzí byla česká na 10. místě, mezi
Řeckem a Srbskem.

Na třídenním podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
jsme ukázali zájemcům, jak editovat
Wikipedii.

Noc muzeí v NTK v Praze

Oslavili jsme 15 let existence
Wikipedie ve Skautském institutu v centru Prahy. Nad slavnostními
narozeninovými dorty se sešlo několik desítek wikipedistů a přátel
Wikipedie.
Editaton ve Vědecké knihovně v Olomouci

Díky konzultacím s Masarykovou
univerzitou nyní díla vytvořená tiskovým oddělením této instituce jsou
uvolňována pod svobodnou licencí
kompatibilní s Wikipedií.

WikiProjekt Knihovna umění, který
zaštiťujeme, vytvořil několik stovek článků o českém umění a hesla
k výtvarným dílům opatřil kvalitními
fotografiemi, získanými díky spolupráci s mnoha institucemi, z nichž
nejvýznamnější byly v roce 2016
Oslava 15 let Wikipedie
Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Na Světě knihy jsme převzali jsme
a Severočeská galerie výtvarného
cenu „Slovník roku“ pro Wikipedii,
umění v Litoměřicích. Projekt finančkterou udělila Jednota tlumočníků
ně podpořilo Ministerstvo kultury
a překladatelů.
České republiky a Nadační fond Avast.

Výstřížek článku z časopisu MUNI

Svět Knihy v Praze
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Finanční zpráva
Transparence

Přehled našich příjmů a výdajů je možné kontrolovat na našich transparentních účtech (www.wikimedia.cz/web/Účty),
skrz ně se v roce 2016 odehrávaly téměř všechny příjmy a výdaje kromě tří drobných transakcí v pokladně. Finanční
rozhodování je kompletně otevřeno veřejné kontrole a děje se v aplikaci Tracker (tracker.wikimedia.cz).

Příjmy a výdaje
Příjmy

Členské příspěvky
Granty
Nadační fond Avast 2014
Nadační fond Avast 2015
Nadační fond Avast 2016
Annual plan grant Wikimedia Foundation 2016
Dary
Dary fyzických osob
Dary právnických osob
Ocenění Slovník roku
Finanční prostředky převedené z minulého roku, včetně pokračujících grantů
Dobrovolné vstupné na Wikikonferenci
Celkem

Částka v Kč
9 611,55
1 224 484,78
3697,63
80 000,00
40 000,00
1 100 787,15
78 820,60
24 190,00
54 630,60
20 000,00
545 917,70
2 938,00
1 335 854,93

Převod projektových grantů Wikimedia Foundation z minulého roku*
Grant Mediagrant II
Grant Communities
Grant Czech Outreach
Annual plan grant 2017 Wikimedia Foundation* *
Negrantové finanční rezervy spolku
Celkem

210 708,25
882,05
126 541,38
83 284,82
1 193 432,93
166 226,70
1 570 367,88

* Vráceny jako nevyčerpané fondy nadaci Wikimedia Foundation dne 22. července 2016.
** První část tohoto grantu v uvedené výši přijata v kalendářním roce 2016, k čerpání je grant otevřen až od 1. 1. 2017.
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Výdaje
Částka v Kč
Projektové výdaje
Fotodokumentace České republiky (Mediagrant)
WikiMěsto
Fotoworkshop
Fotografická soutěž
Fotografické vybavení
Studenti píší Wikipedii
Senioři píší Wikipedii
GLAM workshopy
Podpora komunity Wikidat a akce pro Wikidata
Provozní výdaje
Wikikonference
Akce v kanceláři a různé propagační akce
Účast na mezinárodních akcích hnutí Wikimedia
Nájem a služby
Opravy, drobné výdaje zaměstnanců
Telefonní výdaje
Tisk a další kancelářské výdaje, reprezentace
Výdaje rady, schůzky a workshopy pro zaměstnance
Vedení účetnictví
Bankovní a poštovní výdaje
Mzdové výdaje
Zaměstnanci
Krátkodobé kontrakty
Suma výdajů

66 511,38
29 005,50
18 820,50
3 000,00
14 656,00
37 939,46
95 749,85
19 220,50
5 950,00
58 204,60
21 498,00
45 301,63
68 763,50
10 874,00
6 737,00
3 692,00
18 298,53
24 992,74
9 986,30
336 237,00
71 525,00
959 841,45

Podpořili nás

Zvláštní poděkování patří paní Vandě Jenčkové a panu Christopheru Wardovi.
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Kontakt
Wikimedia Česká republika
Slovenská 1705/21
Praha 2
120 00
Web: http://www.wikimedia.cz
Blog: http://blogwikimedia.cz
E-mail: wm-cz@wikimedia.org
Facebook: http://facebook.wikimedia.cz
Twitter: http://twitter.wikimedia.cz
Číslo účtu: 2600138934/2010 (Fio banka, a.s.)
IČO: 22680560
DIČ: CZ22680560

Další informace
Výroční zprávu graficky připravil Dominik Matus, inspirováno výroční zprávou Wikimedia UK.
Licenční informace k textu: Wikimedia Česká republika, licence: CC-BY-SA-4.0 CZ
Všechny obrázky jsou pod licencí Creative Commons. Výjimkou jsou loga partnerů jako ochranné
známky. Následuje výčet děl a jejich autorů se specifikovanou verzí licence:

str. 1 (obálka) - Jestřebice (Dobřeň) 305, Matěj Baťha, CC-BY-SA-3.0, str. 2 - Fotografie členů WMCZ - che, CC-BY-SA-3.0,
Wikiconference 2013 Prague, Jitka Erbenová and Jan Groh.jpg, Pavel Hrdlička, CC-BY-SA-3.0, Gab na Wiki, Milan Jasenský,
CC-BY-SA-4.0, str. 3 - Wikimedia CZ General Assembly 2017 880 B, Wikimedia CZ‘s office 2017 C, Wikimedia CZ General Assembly 2016 P454, Packa, CC-BY-SA-4.0, str. 4 - Wikimesto Marianske Lazne (2725), Gampe, CC-BY-SA-4.0, Czech photographic
workshop Jihlava 578, Packa, CC-BY-SA-4.0, str. 6 - Brno, Wikikonference 2016, Marek Blahuš - Představení vybraných aktivit spolupráce Wikipedie s institucemi (5694), Brno, Wikikonference 2016, Dimitar Dimitrov - Reforma autorského práva v EU (5762), Brno, Wikikonference 2016, panel č. 4 (5838), Brno, Wikikonference 2016, závěrečné posezení (5863), Brno, Wikikonference 2016, wikipedisté
v předsálí (5735), Brno, Wikikonference 2016, projektová vesnička (5799), Martin Strachoň, CC-BY-SA-4.0, str. 7 - Senioři píší Wikipedii, KMO Ostrava-Michálkovice 2 (cropped), Ikcur, CC-BY-SA-4.0, Elpida scanning workshop 2016 (8), Jan Bartoš, CC-BY-SA-4.0,
str. 8 - Wikipedia Club Brno 2016-03-08 (9993), Martin Strachoň, CC-BY-SA-4.0, Wikimedia Conference 2016 - 157, Jason Krüger
for Wikimedia Deutschland e.V., CC-BY-SA-4.0, Praha, Městská knihovna, příprava Wikiklubu, Aktron, CC-BY-SA-4.0, str. 9
- Wikidata-workshop-Pardubice2016z, Ben Skála, Benfoto, CC-BY-SA-4.0, Muni pod Creative Commons, Masarykova univerzita,
CC-BY-SA-3.0, Noc muzei 2016 NTK Praha 01, Stanislav Jelen, CC-BY-SA-4.0, Praha, Skautský institut, oslava 15 let Wikipedie,
skupinovka, Aktron, CC-BY-SA-4.0, Svět knihy Praha 2016, předseda Wikimedia.cz s oceněním Slovník roku, NoJin, CC-BY-SA-4.0,
Book Fair 2015 Havlíčkův Brod - Wikimedia CZ 5, Packa, CC-BY-SA-4.0, Editathon ve Vědecké knihovně Olomouc (3529), Gampe,
CC-BY-SA-4.0, Ikony - The Noun Project (CC-BY-SA-3.0): Add, addylord, PD, Document, Rflor, Compose, Rohith M S, Meeting,
Alexis Sabarre, Meeting, Round Pixel, Wrap Image Right, icon 54, Presenter, Björn Andersson, Clock, Garrett Knoll, Map Marker,
Garrett Knoll, Photo, Gregor Črešnar, Magazine, San Salido Martíne.

