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1. Úvod
Pojem „Wikipedie― je celosvětově velice dobře známý. Označuje obrovský
internetový projekt mnohojazyčné otevřené encyklopedie, na jejímţ obsahu se můţe
podílet kaţdý, kdo má zájem. Tvorba článků, zlepšování jejich kvality i kontrola obsahu
Wikipedie je dobrovolnou činností, kterou zdarma vykonává více neţ 100 000 přispěvatelů
ve 270 jazykových verzí Wikipedie a 9 sesterských projektech, jeţ provozuje nezisková
organizace Wikimedia Foundation se sídlem v americkém San Franciscu.
Cílem této práce je seznámit čtenáře s projektem Wikipedie, jeho historií a
současností. V úvodních kapitolách se proto bude věnovat vzniku svobodné encyklopedie a
její hlavní myšlence, tedy šíření volně dostupných vědomostí. Zvláštní důraz bude přitom
věnován pozici české verze Wikipedie a opomenuty nezůstanou ani její sesterské projekty.
Protoţe projekt Wikipedie je zaloţen na práci mnoha dobrovolníků a jedinou
podmínkou pro jejich zapojení do práce na vznikající databázi vědomostí je přístup
k internetu, budou se následující kapitoly věnovat pouţívání Wikipedie v praxi, a to
s důrazem na její editaci a rozšiřování jejího obsahu. Čtenář bude seznámen jednak
s technickým řešením fungování projektu, ale také se zaţitými zvyklostmi a pravidly pro
tvorbu, přebírání a vyuţívání obsahu projektů nadace Wikimedia. Vzhledem k charakteru
maturitní práce se pak celá jedna kapitola věnuje vyuţití zmíněných projektů ve školním
prostředí, zejména pak moţnému přínosu tvorby encyklopedických článků jako součásti
výukového procesu.
Ve světle výše nastíněné myšlenky povaţuje autor tohoto textu za logické, aby se
v závěru maturitní práce objevil praktický návod na vytvoření kvalitního encyklopedického
článku v prostředí Wikipedie. Jeho cílem je zastřešení předchozích kapitol, jeţ se tématu
Wikipedie věnují spíše obecně, do komplexního a praktického průvodce prací
v popisovaném prostředí. Celá tato kapitola vychází z praktických zkušeností autora, které
získal během tvorby encyklopedického článku o Městském divadle Mladá Boleslav.
Očekávaným výsledkem této maturitní práce je jednak rozšíření Wikipedie o kvalitně
zpracovaný článek regionálního zaměření, zejména však představení tohoto projektu
v prostředí Gymnázia Dr. Josefa Pekaře a nastínění moţností, jak by bylo moţné projekty
Wikimedia vyuţít ke zkvalitnění zdejšího výukového procesu.
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2. Co je to Wikipedie
Wikipedie je svobodná internetová encyklopedie, kterou v reálném čase tvoří
dobrovolníci ze všech zemí světa. Slovo „svobodná― lze v této definici chápat v několika
různých významech. Můţe jít o otevřenost encyklopedie všem čtenářům i editorům (kaţdý
uţivatel internetu má moţnost obsah Wikipedie číst a podílet se na jeho tvorbě), případně o
volné licenci, pod kterou je veškerý její obsah zveřejněný. V neposlední řadě odkazuje na
nezávislost Wikipedie provozované neziskovou organizací a financované ze sponzorských
darů a veřejných sbírek bez potřeby zobrazování reklamy.
„Představte si svět, ve kterém má kaţdý jedinec na planetě volný přístup k veškerým
vědomostem lidstva.1― Tak zní motto, které vystihuje cíle Wikipedie a jejích sesterských
projektů. Z tohoto motta vyplývá hlavní cíl, který si projekt Wikipedie klade. Je jím
vytvoření souhrnu všech lidských znalostí, k němuţ bude moci kdokoli svobodně
přistupovat, nadále do něj přispívat a bez omezení zpracovávat zde získané informace.
Wikipedie se věnuje bez omezení všem tématům, neboť kaţdý jednotlivý uţivatel můţe
přispívat články z oblasti, o níţ se sám zajímá. Nepůsobí-li na konkrétní jazykové verzi
encyklopedie aktuálně ţádný uţivatel zajímající se o určitou oblast lidského vědění, mohou
se články na taková témata přebrat z jiné verze Wikipedie prostřednictvím překladu. Proto
nabízí Wikipedie různorodý encyklopedický obsah ze všech oblastí, ačkoli mnoţství a
kvalita takových článků se samozřejmě liší v závislosti na počtu, vědomostech a aktivitě
editorů, kteří se daným oblastem na konkrétní jazykové verzi Wikipedie věnují.
Tvorba encyklopedického obsahu Wikipedie je zaloţena na spolupráci mnoha
autorů, kteří se na tvorbě a vylepšování článků společně podílí. Kaţdý má právo opravit
chybu v článku, doplnit do něj informace, přepsat problematické pasáţe či diskutovat
s autorem článku (případně dalšími wikipedisty2) o změnách, kterými by podle něj měl
článek projít. Komunita kaţdé jazykové verze Wikipedie také sama rozhoduje o interních
pravidlech, standardech pro hodnocení kvality článků, vlastních projektech, řešení sporů či
jmenování důvěryhodných uţivatelů, kterým svěří rozšířená technická oprávnění pro
správu Wikipedie (blokování uţivatelů, mazání a zamykání stránek a další pravomoci).

1

Originální znění: „Imagine a world in which every single person on the planet is given free access to
the sum of all human knowledge.― (zdroj: Wikimedia Foundation annual report 2009–2010)
2
Termínem „wikipedista― (v angličtině „wikipedian)― se označuje uţivatel Wikipedie, který se
aktivně zapojuje do procesu tvorby encyklopedického obsahu, případně do diskuzí o heslech a samotném
fungování Wikipedie.
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2.1 Počátky „wiki“ webů a Wikipedie samotné
První webovou stránku fungující na principu
„wiki― vytvořil v roce 1995 programátor Ward

Obrázek 1: První webová stránka na
principu „wiki“

Cunningham. Název tohoto typu webových aplikací
pochází z havajského výrazu „wiki―, který znamená
„rychlý―. Princip „wiki― webů spočívá v moţnosti
úpravy obsahu stránky prostřednictvím integrovaného
textového editoru, přičemţ úpravy textu se po jeho
uloţení okamţitě projeví na podobě upravované
stránky. Editor obvykle vyuţívá standardní HTML
syntaxi, případně její zjednodušenou formu, kdy jsou
namísto klasických formátovacích příkazů pouţívána např. interpunkční znaménka. První
Cunninghamova webová aplikace na principu „wiki― stále funguje a obsahuje například
návštěvní knihu, do níţ se mohou návštěvníci zapisovat (viz obrázek 1).3 Záznamy jsou
v seznamu řazeny po měsících, kaţdý měsíc přibývá několik desítek nově zapsaných
návštěvníků.
V lednu 2001 zaloţil americký internetový podnikatel Jimmy Wales společně
s filozofem Larry Sangerem otevřenou encyklopedii s názvem Wikipedia. Jejich původním
projektem byla internetová encyklopedie Nupedia, jejíţ editace neměla být přístupná
kaţdému uţivateli, nýbrţ pouze dobrovolníkům z řad odborníků, jejichţ články po uloţení
procházely recenzním řízením. Jejich projekt však skončil neúspěchem, po třech letech
provozu v březnu 2003 ukončila Nupedia svou činnost s pouhými 24 dokončenými články
v databázi. Wikipedie se od neúspěšného projektu encyklopedie Nupedia liší právě tím, ţe
umoţňuje kaţdému návštěvníkovi upravovat a rozšiřovat její obsah. Po uvedení do
provozu se rychle utvořila skupina dobrovolníků, kteří během prvního měsíce společně
vytvořili 1000 článků.
Postupem času se komunita wikipedistů rozšířila, vedle anglické Wikipedie začaly
vznikat i další jazykové verze a počet článků rapidně rostl. V roce 2004 bylo jiţ v provozu
160 jazykových verzí encyklopedie s celkovým počtem 1,2 milionu článků (z toho jednu
třetinu tvořil obsah anglické Wikipedie). V té době se jiţ začaly projevovat slabé stránky
webových aplikací provozovaných na principu „wiki― spočívající v moţnosti editace
3

Návštěvní kniha je dostupná na adrese http://c2.com/cgi/wiki?RecentVisitors.
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obsahu článků všemi návštěvníky (například během příprav na prezidentské volby ve
Spojených státech amerických nestíhali administrátoři anglické Wikipedie odstraňovat
nevhodné editace článků o kandidátech G. W. Bushovi a J. Kerrymu, coţ vedlo k nutnosti
tyto články „uzamknout― a zabránit tak jejich upravování). I přes podobné komplikace
však počet článků i jazykových verzí stále roste.

Založení české Wikipedie

2.1.1

Česká jazyková verze Wikipedie

Obrázek 2: Původní podoba hlavní strany

byla zaloţena 3. května 2002 českým
esperantistou Miroslavem Malovcem,
který

se

správcem.

stal

také

V době

jejím

prvním

zaloţení

české

Wikipedie byly všechny jazykové verze
provozovány na serverech se starším
softwarem UseMod, proto se původní
obsah encyklopedie nezachoval. První
dochovanou editací na české Wikipedii
je zaloţení hlavní strany, kterou Malovec 11. listopadu 2002 (po přechodu Wikipedie na
současný software MediaWiki) zkopíroval z původního systému. Česká Wikipedie v té
době obsahovala jen několik článků a nefungovalo na ní korektní zobrazování znaků
s diakritikou, coţ bylo také tématem, o němţ se na nově zaloţené hlavní straně psalo (viz
obrázek 2). Encyklopedický obsah se nerozvíjel příliš rychle, první tisícovku článků měla
česká Wikipedie aţ v říjnu 2003. V následujících letech byl jiţ nárůst rychlejší, jak dokládá
následující graf.
Graf 1: Vývoj počtu článků české Wikipedie
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2.2 Wikipedie v současnosti
K roku 2011 funguje Wikipedie ve 270 jazykových mutacích, z nichţ některé
obsahují pouhých několik desítek článků a mají tak spíše symbolický význam. Výroční
zpráva nadace Wikimedia, jeţ Wikipedii a její sesterské projekty provozuje, uvádí ke konci
března 2011 celkem 17,9 milionů článků napříč všemi jazykovými verzemi, přičemţ kaţdý
den k tomuto datu přibývalo v průměru 7 688 nových článků. Během jednoho roku (od
července 2009 do června 2010) provedli uţivatelé zhruba 138 milionů editací. Webové
stránky projektů nadace Wikimedia navštívilo 414 milionů unikátních uţivatelů a
průměrný počet zobrazených stránek za jeden kalendářní měsíc byl 12 miliard. Tyto
statistiky činí z Wikipedie pátý nejnavštěvovanější web na světě.
Zdaleka největší podíl na počtu encyklopedických článků má anglická verze
Wikipedie, coţ je dáno zejména velkým počtem anglicky hovořících uţivatelů internetu.4
Z celkového počtu cca 18 milionů článků jich anglická Wikipedie k datu 11. prosince 2011
obsahovala téměř 4 miliony. Mezi největší jazykové mutace Wikipedie (s počtem článků
větších neţ 500 000) patří také čínská, španělská, portugalská, ruská, francouzská,
německá, japonská, italská, polská a nizozemská verze.

2.2.1

Porovnání české a anglické Wikipedie (2011)

Česká Wikipedie patří mezi 20 nejrozšířenějších jazykových verzí, k datu
11. prosince 2011 obsahovala podle statistiky 214 496 encyklopedických článků (tj. zhruba
5,5 % obsahu anglické verze Wikipedie). V projektu bylo k tomuto datu aktivních5 2 159
editorů z celkového počtu 186 304 registrovaných uţivatelů. Na české Wikipedii působí 28
uţivatelů s rozšířenými technickými pravomocemi (tzv. správci Wikipedie) a 129 robotů,
tj. automatických skriptů provádějících drobné kosmetické úpravy. Od zaloţení české
Wikipedie (respektive jejího převedení na software MediaWiki v listopadu 2002) provedli
její uţivatelé celkem 7 883 712 editací, coţ odpovídá zhruba 1,6 procenta počtu editací
anglické verze. Podrobné srovnání statistik anglické a české Wikipedie nabízí tabulka
v příloze číslo 1.

4

Anglická verze Wikipedie je společná pro Velkou Británii, Spojené státy americké, Kanadu,
Austrálii i další anglicky hovořící země. Přispívají do ní taktéţ uţivatelé z jiných zemí, kteří anglický jazyk
ovládají.
5
Aktivním uţivatelem se rozumí takový uţivatel, který provedl za poslední měsíc alespoň jednu
editaci.
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2.3 Nadace Wikimedia a spřízněné organizace
Kromě americké organizace Wikimedia Foundation, která zajišťuje provoz serverů a
koordinaci všech projektů, existují ve 30 zemích lokální dobrovolnické organizace, jeţ
fungují jako neoficiální pobočky6 nadace v dané zemi. Pobočky jsou právně nezávislé na
nadaci Wikimedia a nezodpovídají za obsah Wikipedie. S Wikimedia Foundation mají
podepsánu smlouvu o spolupráci, jejich cílem je podpora činnosti lokální Wikipedie a
sesterských projektů, případně všeobecná podpora šíření svobodného obsahu v oblasti
jejich působení a zprostředkování kontaktu mezi projekty Wikimedia a lokálními
kulturními či vzdělávacími institucemi (např. muzea, galerie, knihovny, archivy, školy).
Nadace Wikimedia podporuje tyto pobočky například formou finančních dotací ze svého
rozpočtu, jimiţ poskytuje prostředky pro realizaci projektů zaměřených na pomoc
účastníkům projektů s rozšiřováním svobodného obsahu vztahujícího se k dané lokalitě.

Wikimedia Česká republika

2.3.1

V oblasti

organizace

projektů

zaměřených na podporu šíření a tvorby

Obrázek 3: Wikikonference v Národní technické
knihovně (26. listopadu 2011)

svobodného obsahu je velice aktivní
také

české

občanské

sdruţení

Wikimedia Česká republika. Sdruţení
oficiálně

vzniklo

6.

března

2008

registrací na Ministerstvu vnitra České
republiky a věnuje se kromě podpory a
propagace šíření svobodného obsahu
také například organizaci veřejných
akcí, na nichţ seznamuje veřejnost s Wikipedií a sesterskými projekty. Podporuje rovněţ
samotnou tvorbu encyklopedického obsahu, například organizací soutěţe Ceny za rozvoj
české Wikipedie, v rámci níţ jsou autoři kvalitních článků odměňováni věcnými cenami.
Wikimedia Česká republika pravidelně pořádá workshopy a konference zaměřené na
osvětu veřejnosti v oblasti svobodného obsahu, editování Wikipedie a další témata (viz
obrázek 3). V roce 2010 získalo sdruţení finanční grant ve výši přes 500 000 Kč, v rámci
něhoţ probíhá např. fotografování českých obcí, lidových krojů nebo chráněných území.

6

Oficiální anglický výraz: „chapters―
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2.4 Sesterské projekty Wikipedie
Nadace Wikimedia Foundation provozuje vedle Wikipedie dalších 9 sesterských
projektů, jeţ stejně jako Wikipedie fungují na principu „wiki― a pro své fungování
pouţívají software MediaWiki. Všechny tyto projekty jsou navzájem provázány7 a jejich
společnou myšlenkou je sdílení a zpřístupňování svobodného obsahu. Nadace Wikimedia
Foundation v současnosti provozuje následující sesterské projekty Wikipedie:
1. Wikimedia Commons: Databáze obrázků a multimediálních souborů uvolněných pod
svobodnou licencí, které lze volně přebírat, upravovat a nadále šířit za podmínek
udaných příslušnou licencí;
2. Wikislovník: Výkladový slovník obsahující mnoţství informací o jednotlivých slovech
jako výslovnost (někdy i s audionahrávkou), etymologie slova, skloňování, významy
slova, překlady do jiných jazyků nebo související slova (např. synonyma, antonyma);
3. Wikizdroje: Projekt shromaţďující dříve publikovaná literární díla, která jiţ lze volně
šířit (například tehdy, pokud daný spisovatel zemřel před více neţ 70 lety); 8
4. Wikiknihy: Databáze knih, které tvoří sami dobrovolní přispěvatelé a uvolňují je pod
svobodnou licencí (jedná se o manuály, učebnice a další výukové materiály);
5. Wikiverzita: otevřený vzdělávací projekt zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností
uţivatelů formou kurzů a účasti na výzkumech (funguje jen v několika jazykových
verzích včetně české);
6. Wikizprávy: Server orientující se na aktuální zpravodajství tvořené samotnými
uţivateli, kteří se kromě přebírání zpráv z jiných zdrojů věnují i vytváření vlastních
(např. reportáţe z demonstrací a dalších událostí, rozhovory s osobnostmi);
7. Wikicitáty: Sbírka citátů s ověřeným původem, v němţ jsou výroky seskupeny podle
jejich autora, případně tématu, o němţ pojednávají;
8. Wikidruhy: Volně přístupný taxonomický systém ţivých organismů a virů fungující
od roku 2004 na popud zoologa Benedikta Mandla;
9. MediaWiki: Projekt věnující se vývoji softwaru MediaWiki, který veškeré projekty
nadace Wikimedia vyuţívají pro svůj provoz. Vývoj systému je nadací garantován.

7

Projekty nadace Wikimedia jsou mezi sebou provázány například vzájemnými odkazy nebo
společnými uţivatelskými účty jejich účastníků (po přihlášení editora na Wikipedii je tento automaticky
přihlášen i do ostatních projektů).
8
Stejně jako ostatní projekty existuje v mnoha jazykových mutacích, vyskytují se zde tedy zejména
originály děl. Překlady bývají novější neţ původní díla, mnohdy tedy ještě nejsou volně šiřitelné. Výjimkou
jsou například překlady Jaroslava Vrchlického či Julia Zeyera, které jiţ spadají mezi tzv. volná díla.
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3. Wikipedie po technické stránce
Nadace Wikimedia vyuţívá pro provoz svých
projektů několik set serverů umístěných na třech

Obrázek 4: Servery Wikipedie v
serverovně na Floridě (rok 2007)

různých místech. Jejich mnoţství je dáno neustále
rostoucími poţadavky na kapacitu a výkon serverů,
jeţ kaţdou sekundu vyřizují 25 000 aţ 60 000
poţadavků.9 První zařízení pro provoz serverů (tzv.
hosting facility) vzniklo ve městě Tampa na Floridě
(viz obrázek 4), na konci roku 2009 zde fungovalo
zhruba 300 serverů.10 Druhá serverovna funguje v nizozemském Amsterdamu a třetí byla
v letech 2010 – 2011 vybudována v americkém státě Virginia. Důvodem pro tento krok
byly obavy z několikatýdenního výpadku všech projektů, jenţ by nastal v případě kolapsu
datového centra na Floridě. Nadace Wikimedia se proto rozhodla decentralizovat svou síť
serverů, běţný provoz svých projektů odbavovat z nové serverovny ve Virginii a floridské
servery pouţívat pro zálohování všech dat.
Architektura sítě serverů pouţívaných pro provoz projektů Wikimedia je
sofistikovaně rozdělena na servery zajišťující servis pro uţivatele a jejich prohlíţeče (tzv.
frontend) a další zařízení stojící „v pozadí― (backend, například databázové servery).
Většina serverů nadace Wikimedia pouţívá operační systém Linux, největší podíl na počtu
serverů tvoří webové servery Apache HTTP Server. Databázové servery fungují na
platformě MySQL.
Pro samotné uţivatele Wikipedie není technické fungování jejích serverů příliš
podstatnou problematikou. Důleţité pro ně začíná být aţ výsledné zobrazení příslušné
stránky v jejich webovém prohlíţeči. Wikipedie nabízí uţivatelsky přívětivá rozhraní pro
čtenáře i editory Wikipedie. V následujících několika podkapitolách se proto budeme
věnovat popisu a funkcím uţivatelských rozhraní pro prohlíţení článků Wikipedie a editaci
jejího obsahu.

9

Míra vytíţení serverů je závislá na denní době. Nejvíce uţivatelských poţadavků přichází v době,
kdy je den ve Spojených státech amerických, vzhledem ke globálnímu fungování Wikipedie jsou však
servery velmi vyuţívány 24 hodin denně.
10
Umístění hlavní serverovny nadace Wikimedia na území americké Floridy je také důvodem, proč se
obsah všech Wikipedií a dalších projektů nezávisle na jazykové verzi řídí americkými zákony (např.
autorským právem). Této problematice se podrobněji věnuje kapitola 4.2 (Licenční politika Wikipedie).
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3.1 Čtení článku a doplňkových informací
K poţadovanému článku se uţivatel Wikipedie

Obrázek 5: Rozhraní pro čtení článku

můţe dostat různými cestami. Nejběţnějším způsobem
je přímý přístup na danou stránku prostřednictvím
odkazu, jenţ čtenáři nabídne některý z internetových
vyhledávačů (např. Google, Seznam.cz a další).
Uţivatel můţe poţadovaný článek hledat přímo
z hlavní strany Wikipedie pomocí vyhledávacího
políčka či listování stromem kategorií.11 Přímo
v prostředí Wikipedie lze mezi články přecházet
pomocí interních odkazů, jeţ mezi sebou provazují
články na související témata.
Samotné rozhraní pro prohlíţení encyklopedických článků je na Wikipedii velice
jednoduché a přehledné (viz obrázek 5). Velký důraz je kladen především na snadnou
orientaci, dále také na dostatečný kontrast mezi pozadím a textem v souladu s pravidly
přístupnosti webů zrakově postiţeným uţivatelům, na jejichţ dodrţování si nadace
Wikimedia i editoři Wikipedie zakládají. Kromě samotného textu obsahuje článek
ilustrační obrázky či tabulky poskytující souhrn základních informací (takzvané infoboxy).
Články jsou rozdělené na jednotlivé kapitoly pomocí systému nadpisů, který automaticky
generuje obsah článku. Pro rychlé získání základních informací o předmětu článku slouţí
úvodní sekce, která je umístěna na samém začátku stránky (ještě před obsahem) a
poskytuje shrnutí základních informací z celého článku čtenářům, kteří z nějakého důvodu
nechtějí číst celý jeho text.
Důleţitou součástí kaţdého kvalitního článku je i seznam pouţité literatury a dalších
zdrojů. Ten bývá umístěn na konci stránky a jednotlivé údaje o zdrojích by měly být
propojeny se souvisejícím údajem v textu článku pomocí kotvících odkazů. Další odkazy
ze článku vedou na příslušné články v jiných jazykových verzích Wikipedie (takzvané

11

Články na Wikipedii jsou pro zjednodušení orientace řazeny do kategorií, v nichţ se dá při hledání
článku listovat. Poţadovanou stránku lze mnohdy najít více cestami, např. článek o Městském divadle Mladá
Boleslav je dostupný přes kategorie Kultura → Umění → Divadlo → Divadlo podle zemí → České divadlo
→ Divadla v Česku → Městské divadlo Mladá Boleslav, ale také například přes kategorie Lidstvo → Státy a
území → Státy podle kontinentů → Státy Evropy → Česko → Geografie Česka → Historická území Česka
→ České země → Čechy → Středočeský kraj → Okres Mladá Boleslav → Mladá Boleslav → Městské
divadlo Mladá Boleslav.
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interwiki) a související obsah na sesterských projektech Wikipedie. Kaţdý uţivatel má také
na stránce k dispozici odkaz na diskuzi k článku12, přehled historie jeho editací13 a
samozřejmě také editaci samotnou. Systém MediaWiki nabízí uţivatelům také moţnost
staţení jednotlivých článků ve formátu PDF nebo zobrazení jeho obsahu ve verzi
připravené k vytištění. Zajímavou funkcí je i moţnost vytvoření knihy z uţivatelem
vybraných článků, která můţe být vyexportována v elektronické podobě (například formát
PDF) nebo vytištěna a svázána nakladatelstvím PediaPress spolupracujícím s nadací
Wikimedia.

3.2 Editace článku
Do editačního rozhraní se uţivatel

Obrázek 6: Editační rozhraní článku

dostane po kliknutí na odkaz „editovat―
v záhlaví příslušné stránky (v takovém
případě se mu v editačním rozhraní zobrazí
celý

článek),

případně

u

jednotlivých

nadpisů kapitol (pak bude mít v editačním
rozhraní zobrazenu jen tu část článku, kterou
má

v úmyslu

probíhá

upravit).

úpravou

Editace

článku

zdrojového

kódu

zobrazeného v podobě prostého textu, neboť Wikipedie prozatím nemá v editačním
rozhraní implementovaný WYSIWYG editor.14 Pro zjednodušení práce začínajících
editorů je zavedení WYSIWYG editoru nadací Wikimedia do budoucna plánováno a jiţ
existuje pracovní verze této inovace, která však prozatím nebyla uvedena do provozu na
stránkách projektů Wikimedia. Z toho důvodu vypadá editace článku zpočátku poněkud
sloţitě a samotný editovaný text nepřehledně (viz obrázek 6). Onu nepřehlednost způsobují
zejména různé typy odkazů a formátovací příkazy souhrnně označované jako wikisyntaxe.

12

Diskuzní stránka článku slouţí pro diskuzi o článku, nikoli o jeho tématu. Wikipedisté včetně
pasivních čtenářů zde mohou například vyjádřit nesouhlas se zněním některých pasáţí článku či navrhovat
úpravy, pokud se sami necítí k jejich provedení.
13
Historie editací poskytuje přehled o změnách ve znění článku. Kaţdá editace je archivována a
přístupná k nahlédnutí, ukládá se i čas uloţení a autor příslušné editace (uţivatelské jméno, u
neregistrovaných uţivatelů IP adresa). Systém umoţňuje také porovnání dvou uloţených verzí stránky a
rušení nevhodných editací, takzvaný revert (vrácení stránky do původního stavu, vyuţívá se například při
poškození článku vandalem).
14
Označení „WYSIWYG editor― je zkratkou anglického sousloví what you see is what you get („co
vidíš, to dostaneš―) a značí editační rozhraní, v němţ namísto zdrojového kódu upravujete přímo výsledný
text pomocí formátovacích tlačítek (na stejném principu funguje např. Microsoft Word).
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3.2.1

Wikisyntaxe pro formátování textu

Pro zjednodušení práce editorů Wikipedie fungují v editačním rozhraní zvláštní
formátovací příkazy, které servery při zobrazování stránky překládají do standardní
syntaxe HTML.15 Jednotlivé příkazy mají v HTML svůj ekvivalent. Následující tabulka
uvádí příklady základních formátovacích příkazů systému MediaWiki a jejich
ekvivalentních zápisů v HTML.
Tabulka 1: Základní formátovací příkazy MediaWiki

Poţadovaný formát

HTML zápis

Wikisyntaxe

Tučný text

<b>Tučný text</b>

'''Tučný text'''

Kurzíva

<i>Kurzíva</i>

''Kurzíva''

Nadpis16

<h2>Nadpis</h2>

== Nadpis ==

Podnadpis

<h3>Podnadpis</h3>

=== Podnadpis ===

1) Poloţka seznamu17
1. Poloţka seznamu
Externí odkaz

<ul><li>Položka
seznamu</li></ul>
<ol><li>Položka
seznamu</li></ol>
<a href="http://adresa">
Externí odkaz</a>

* Položka seznamu
# Položka seznamu
[http://adresa
Externí odkaz]

Podobně zjednodušené jsou v prostředí Wikipedie i další HTML příkazy. Například
při vytváření tabulek je namísto klasických značek <table>, <tr>, <th> či <td>
pouţívána soustava závorek, pomlček a svislých lomítek. Podrobné vysvětlení všech
pravidel ohledně syntaxe, typografie, poţadovaném vzhledu a stylu článků18 obsahuje
rozsáhlá a podrobná nápověda pro začínající editory. Pro usnadnění editace článků je
editační rozhraní vybaveno formátovacími tlačítky a pomocnými odkazy pro vloţení často
pouţívaných speciálních symbolů (pomlčky, lomítka, závorky a další).

15

Formátování pomocí syntaxe HTML funguje na Wikipedii taktéţ (s výjimkou pokročilých příkazů),
avšak jeho pouţívání se nedoporučuje a HTML zápis bývá zkušenými editory převáděn do standardní
wikisyntaxe.
16
Úroveň nadpisu určuje počet znaků „=― před a za daným textem. Dvě rovnítka značí nadpis druhé
úrovně, tři rovnítka nadpis třetí úrovně, čtvrtá rovnítka nadpis čtvrté úrovně. Niţší úrovně nadpisů není
doporučeno pouţívat, jelikoţ jsou menší neţ vlastní text článku. Stejně tak je nevhodné pouţívat nadpis první
úrovně (ačkoli technicky takový příkaz funguje), neboť nadpisem první úrovně je samotný název článku.
17
Seznamy na Wikipedii jsou víceúrovňové, úroveň odráţky je určena počtem znaků „*― před textem
dané poloţky (analogicky funguje i číslovaný seznam).
18
Příkladem jednoho ze zaţitých pravidel dle doporučení „Vzhled a styl― je například uvedení názvu
článku na samém začátku textu úvodního odstavce a jeho zvýraznění tučným písmem. Například úvodní
odstavec článku Wellington proto začíná slovy: „Wellington je hlavní město a přístav Nového Zélandu.―
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3.2.2

Interní odkazy

Kromě formátování textu disponuje software MediaWiki také zvláštními funkcemi
pro zpracování interních odkazů (odkazy na jiné stránky v rámci projektů nadace
Wikimedia). Interní odkazy mezi sebou propojují články na související témata, zpravidla
se také odkazuje na významná data či letopočty, klíčové osobnosti nebo odborné pojmy,
které není moţné stručně vysvětlit přímo v článku. Vzájemné provázání encyklopedických
hesel je povaţováno za jednu z hlavních výhod Wikipedie oproti klasickým papírovým
encyklopediím. Interní odkazy se na Wikipedii vyskytují ve dvou barvách, modré a
červené, přičemţ červené odkazy směřují na článek, jenţ prozatím v encyklopedii chybí.
Někteří editoři se „zamodřování― červených odkazů věnují a tím přispívají k rozšíření
encyklopedie o hesla, u nichţ se předpokládá vyšší zájem čtenářů.19
Interní odkazy se v editačním rozhraní Wikipedie tvoří pomocí dvojitých hranatých
závorek, do nichţ se vpisuje název odkazovaného článku (např. [[Wellington]]).
Odkazuje-li se na stránku v jiném jmenném prostoru Wikipedie (šablony, diskuzní stránky,
uţivatelský prostor, projektové stránky), uvede se v odkazu i příslušný jmenný prostor. 20
Software MediaWiki podporuje také odkazování na články pomocí jiného textu, neţ je
název daného článku (například pro účely skloňování nebo opisného označení) pomocí
přípon nebo alternativního textu za svislým lomítkem.21
Zvláštní chování vykazují odkazy na kategorie (slouţí přímo ke kategorizaci článků)
a takzvané interwiki odkazy, tj. odkazy na odpovídající článek v jiných jazykových verzích
Wikipedie. Tvořeny jsou pomocí zkratky daného jazyka a názvu příslušného článku. 22
Tento typ odkazů se v případě umístění v textu článku zobrazí jako název příslušného
jazyka v levém sloupci. Protoţe jazykových verzí Wikipedie je velké mnoţství a udrţování
aktuálních interwiki odkazů u kaţdého článku by bylo extrémně pracné, obstarávají tuto
činnost automatické skripty (tzv. boti), díky nimţ stačí do článku přidat jen jeden takovýto
odkaz. Vyhledání a doplnění dalších jazyků proběhne postupem času automaticky.
19

Odkazuje-li na jedno neexistující heslo více článků, patrně by bylo vhodné příslušný článek napsat.
Toto platí i v případě, kdy na heslo sice odkazuje jen malé mnoţství článků, ale přesto se dá povaţovat za
klíčové.
20
Odkazování na stránky v jiných jmenných prostorech se pouţívá v diskuzích a na komunitních
stránkách, v samotném encyklopedickém obsahu by se takovéto odkazy neměly vyskytovat.
21
Například na článek Wellington odkazuje i kód „demografie [[Wellington]]u― (výstup:
„demografie Wellingtonu―) či „[[Wellington|hlavní město Nového Zélandu]]― (výstup: „hlavní
město Nového Zélandu―).
22
Příkladem můţe být odkaz „[[ta:
,
]]― směřující na článek o
Wellingtonu na tamilské verzi Wikipedie.
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3.2.3

Vkládání obrázků

Dalším zvláštním typem odkazů jsou odkazy

Obrázek 7: Obrázek s atributem „thumb“

na multimediální soubory, obvykle ilustrační
obrázky k článku. Jejich vloţení je moţné pouze
v případě, ţe se daný soubor nachází na serveru
Wikimedia

Commons

(centrální

úloţiště

multimediálních souborů pro projekty Wikimedia),
vkládání obrázků z externích serverů není moţné.
Vloţení obrázku se provádí stejným způsobem
jako vkládání odkazu, mezi hranaté závorky se
vkládá název souboru včetně označení jmenného prostoru „Soubor― či „File―. Svislými
lomítky jsou následně odděleny další atributy obrázku, jeţ se podobají specifikaci
vlastností obrázku ve standardním HTML zápisu (šířka v pixelech, alternativní text a
další). Pro zjednodušení práce a sjednocení vzhledu Wikipedie je definován atribut
„thumb―, jenţ umístí obrázek do pravé (v případě kombinace s atributem „left― naopak do
levé) části stránky, vytvoří rámeček s popiskem a odkazem na plnou velikost obrázku (viz
obrázek 7). Tento způsob vkládání obrázků je vhodný i vzhledem k tomu, ţe šířku obrázků
s parametrem „thumb― si registrovaní uţivatelé mohou upravit v nastavení svého
uţivatelského účtu.
Existují i další moţné způsoby pro vkládání multimediálních souborů, například
takzvané galerie (skupina více obrázků se společnou hlavičkou a individuálním popiskem
kaţdého z obrázků). Vzhledem k jejich širokému vyuţití a variabilitě vkládání
multimediálních souborů se tomuto tématu věnuje na Wikipedii samostatný oddíl
nápovědy.23
Veškeré obrázky vloţené do článků české verze Wikipedie jsou dostupné pod
některou ze svobodných licencí, stejně tak jsou pod volnými licencemi dostupné a
pouţitelné multimediální soubory z projektu Wikimedia Commons. Některé jazykové
verze Wikipedie (zejména anglická) však ve svých článcích pouţívají i nesvobodné
obrázky, jejichţ přebráním z Wikipedie se uţivatel můţe dopustit porušení autorských
práv. Této problematice se podrobně věnuje kapitola 4.1.
23

Obrázkům se podrobněji věnuje také kapitola 6.6. Obrázky v článku v praktickém návodu na
vytvoření kvalitního článku.
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3.2.4

Šablony a jejich použití

Významnou součástí encyklopedických článků ve Wikipedii jsou různorodé šablony.
Jedná se o samostatné stránky ve jmenném prostoru „Šablona―, jejichţ obsah je vkládán do
jiných článků pomocí speciálního příkazu (dvojité sloţené závorky, funkci toho příkazu lze
zjednodušeně popsat jako obdobu příkazu „include― v jazyce PHP), v některých případech
i s vyplněním dílčích součástí šablony (v analogii s PHP je moţné je označit jako
„proměnné―). Některé šablony slouţí pro upozornění na nesrovnalosti v článku
(zpochybnění neutrality článku, potřeba určitých úprav, chybějící informace a podobně).
Účelem takových šablon je na jedné straně varování pro čtenáře, ţe by měl k získaným
informacím přistupovat kriticky a například si je pro jistotu ověřit, na straně druhé jde o
výzvu k vylepšení článku a odstranění jeho nedostatků. Z těchto „údrţbových― šablon jistě
stojí za zmínku šablona upozorňující na nedostatečný rozsah článku, pro kterou se na
Wikipedii vţilo označení „pahýl― (viz obrázek 8).24
Obrázek 8:Šablona upozorňující na nedostatečný rozsah článku

Vedle „údrţbových― šablon existují také šablony plnící navigační funkci mezi články
zaměřenými na související témata. Příkladem mohou být takzvané navboxy, tedy
obdélníkové bloky vkládané na konec článku, jeţ obsahují

Obrázek 9: Klimagram

odkazy na související články v rámci jednoho tematického
celku (například přehled obcí v okrese Mladá Boleslav
vkládaný na konec kaţdého článku pojednávajícího o obci
v tomto okrese). V neposlední řadě se pak na Wikipedii lze
setkat se šablonami tvořícími plnohodnotnou součást
encyklopedického obsahu, například klimagramy připojené
ke kapitole článku věnující se podnebí určité oblasti (viz
obrázek 9). Specifickým případem šablon jsou tzv. infoboxy,
shrnující tabulky se základními fakty o předmětu článku.

24

Šablony pahýlů byly na české Wikipedii vyvedeny v mnoha variantách podle tematického zaměření
článku. Na začátku února 2012 však komunita Wikipedie v diskuzi rozhodla o sloučení všech těchto šablon
do jedné. Wikipedie tak sice přišla o část svého koloritu, na druhou stranu se však zbavila častých editačních
sporů spojených například se šablonami „Pahýl – Česko― a „Pahýl – Morava― u článků o Českomoravské
vrchovině.
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4. Obsah Wikipedie
Při společné práci wikipedistů na tvorbě encyklopedického obsahu a správném
fungování Wikipedie se často objevují názorové odlišnosti mezi jednotlivými členy její
komunity. Z toho důvodu existuje na Wikipedii systém závazných pravidel a doporučení,
která upravují jednak podobu a obsah samotných encyklopedických článků, ale také vztahy
mezi jednotlivými uţivateli, způsoby řešení sporů a podobné záleţitosti. Jednotlivá
pravidla a jejich interpretace se liší v kaţdé jazykové verzi Wikipedie, existuje však
několik základních myšlenek, které zastřešují veškerá interní pravidla a procesy všech
jazykových verzí Wikipedie. Tyto zásady jsou označovány jako pět pilířů Wikipedie.25
1. Wikipedie je encyklopedie. Její články mají obsahovat pouze snadno ověřitelné
encyklopedické údaje. Není to prostor pro prezentaci výsledků vlastního výzkumu,
nepatří do ní opisy novinových článků a jiných dokumentů, reklama na webové stránky
wikipedistů. Wikipedie není zpravodajským serverem, výkladovým slovníkem a
skladištěm dokumentů (k těmto účelům však slouţí její sesterské projekty).
2. Wikipedie dodrţuje zásadu nezaujatého úhlu pohledu. Autoři článků se snaţí, aby
dodrţovali objektivitu udávaných informací a nezaujatě informovali o jednotlivých
názorech na popisované téma. V případě kontroverzních témat je třeba prezentovat více
různých pohledů, přičemţ úlohou Wikipedie není rozhodnout, který z nich je nejlepší.
Veškerá fakta je v takových případech nutné doloţit věrohodnou referencí.
3. Wikipedie je svobodným dílem. Veškerý text, který uţivatelé do článku vloţí, se
stává volně šiřitelným za podmínek licencí GFDL 26 a Creative Commons 3.0,
zjednodušeně řečeno jde o moţnost převzetí textu článku pod podmínkou uvedení
autora (např. odkazem na původní článek na Wikipedii) a zachování příslušné licence.
Ţádný z wikipedistů se také nemůţe povaţovat za vlastníka konkrétního článku, kaţdý
je oprávněn obsah textů libovolně upravovat, dodrţuje-li pravidla Wikipedie. Není téţ
povoleno vkládat do článků obsah porušující autorská práva třetích stran, texty opsané
bez povolení například z jiných webových stránek bývají rychle mazány.

25

Následující pětice bodů a jejich vysvětlení je parafrází kapitoly „Pět pilířů Wikipedie― (Wikipedie –
průvodce na cestě za informacemi, str. 30).
26
GNU Free Documentation Licence (licenční politice Wikipedie se podrobně věnuje kapitola 4.1)
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4. Wikipedie má kodex slušného chování. Vztahy a chování mezi jednotlivými
wikipedisty musí být podřízeny skutečnosti, ţe cílem práce kaţdého z uţivatelů je
tvorba encyklopedie, nikoli prosazování vlastních názorů. V diskuzích s ostatními
uţivateli Wikipedie by měl proto uţivatel vystupovat zdvořile a vyvarovat se osobních
útoků.
5. Wikipedie nemá neměnná pravidla. Souhrn pravidel a doporučení, který na dané
jazykové verzi Wikipedie aktuálně platí, je výsledkem diskuzí mezi členy komunity a
dosaţení konsenzu. Pravidla a zásady se mohou v průběhu času měnit, shodne-li se
komunita na potřebě takové úpravy. Ani samotné přispívání a úpravy stávajícího
encyklopedického obsahu nemají uţivatele vázat tvrdými pravidly. Kdokoli můţe
upravit jakýkoli článek, v případě jeho pochybení mohou být vzniklé škody jednoduše
napraveny. Pro motivaci začínajících wikipedistů se v komunitě uchytilo heslo
„Editujte s odvahou!―

Licenční politika Wikipedie

4.1

Wikipedie si stejně jako všechny ostatní projekty nadace Wikimedia zakládá na
svobodném přístupu k informacím a vědomostem v duchu svého motta (viz kapitola 2).
Veškerý text ve Wikipedii je dostupný pod některou z takzvaných „svobodných licencí―,
které dávají uţivateli moţnost další práce s textem a jeho reprodukci. Na Wikipedii a jejích
sesterských projektech se lze nejčastěji setkat s následujícími licencemi:
1.

GNU Free Documentation Licence (zkráceně GFDL): Tato licence byla původně
vytvořena pro potřeby uţivatelských manuálů a dalších dokumentačních materiálů
šířených společně se softwarem GNU. 27 Wikipedie tuto licenci pouţívala v počátcích
své existence. Licence umoţňuje další nakládání s dokumentem za podmínky jeho
dalšího šíření pod licencí GNU-FDL, a to včetně plného znění textu této licence.
Neměnitelné jsou podle ní také některé sekce dokumentu, které určil původní autor.
Kromě toho je zakázáno pouţívat jakékoli technické prostředky pro vynucení platby
za dílo šířené pod touto licencí. Pokud je navíc dílo šířeno v nákladu větším neţ 100
kusů, je nutné uvést všechny autory a změny díla od původní verze aţ do finální
podoby, s níţ nakládáte.

27

GNU je operační systém na bázi Linuxu.
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2.

Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 (CC-BY-SA): Licence
pouţívaná pro všechny texty na Wikipedii (ale i pro velké mnoţství obrázků),
v případě textů vţdy v kombinaci s licencí GFDL (přebírající osoba si můţe vybrat,
kterou licencí se bude řídit). Její podmínky jsou mírnější neţ v případě licence
GFDL, je také mnohem variabilnější. Licence Creative Commons má několik
moţných atributů, které lze vzájemně kombinovat:
Tabulka 2: Atributy licence Creative Commons

Atribut

Anglický název

Podmínky

BY
SA
ND
NC

Attribution
Share Alike
No Derrivate Works
Noncommercial

Uvedení autora
Zachování licence
Nevytváření odvozenin
Nekomerční uţití

Projekty nadace Wikimedia pouţívají licenci CC-BY-SA, tedy kombinaci podmínek
uvedení autorství a zachování licence. Podmínka nekomerčního uţití či zákazu
vytváření odvozených děl (to by znamenalo znemoţnění dalších úprav textu) nejsou
pro účely projektů Wikimedia přípustné.
3.

Public domain (PD): Takzvané „volné dílo―, které není předmětem autorských práv.
Volným dílem se dílo stává 70 let po smrti autora,28 předmětem autorských práv
nejsou ani úřední díla (například texty zákonů, vyhlášek či obecních kronik). Kaţdý
autor má moţnost vydat své dílo jako volné a vzdát se tak svých autorských práv,
obecně s tím však v prostředí Wikipedie nelze počítat, jelikoţ tak činí pouze někteří
přispěvatelé.
Přebírání obsahu Wikipedie a ostatních projektů nadace Wikimedia musí být

prováděno v souladu s licencí GFDL či CC-BY-SA, konkrétní licenci si z těchto dvou
zvolí osoba, která články přebírá. Za dostatečné splnění podmínky uvedení autorství se
povaţuje odkaz na původní článek na Wikipedii, případně na historii jeho změn. V případě
přebírání obrázků ze serveru Wikimedia Commons bývá obvykle licence autorem pevně
stanovena a je třeba ji dodrţet. V opačném případě se přebírající osoba dopouští porušení
autorských práv a můţe po ní být autorem vyţadováno proplacení autorské odměny.

28

Ustanovení, podle něhoţ se dílo stává volným po 70 letech od smrti autora, se týká pouţití
v projektech Wikimedia, jde navíc o obecně platné pravidlo v zemích Evropské unie. V některých zemích se
tyto podmínky mohou lišit v závislosti na platné legislativě.
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4.2

Kvalita a věrohodnost článků
Wikipedie bývá mnohými odborníky (zejména v akademické sféře) povaţována za

nevěrohodný zdroj informací, který by se podle nich neměl v ţádném případě vyuţívat
jako informační pramen vědeckých prací a obdobných materiálů. Zastánci tohoto názoru
obvykle upozorňují, ţe encyklopedická hesla ve Wikipedii můţe upravovat kaţdý včetně
laiků či dokonce vandalů, kteří mohou do článků záměrně vpisovat nepravdivé informace.
V této souvislosti bývá také mnohdy poukazováno na nesrovnatelnost práce komunity
dobrovolníků (z nichţ nemalou část tvoří zejména studenti) s redakční prací odborných
týmů, jeţ obvykle stojí za přípravou klasických papírových encyklopedií a další odborné
literatury.
Obsah Wikipedie a veškeré jeho změny jsou však pod neustálou kontrolou editorů,
kteří sledují záznamy provedených editací a na nesrovnalosti ve článku upozorní, případně
nevhodné editace okamţitě odstraní, ačkoli ne vţdy jsou všechny omyly ihned odhaleny.
Wikipedie ze své podstaty otevřené encyklopedie nemůţe poskytovat ţádné záruky
správnosti (ty neposkytují ani encyklopedie papírové), k informacím v ní obsaţeným je
třeba přistupovat kriticky a případně si jejich správnost ověřit. Takový přístup by však měl
čtenář aplikovat při práci s jakýmkoli informačním pramenem. V roce 2005 provedl
renomovaný časopis Nature srovnání některých článků anglické Wikipedie a věhlasné
encyklopedie Britannica, jejíţ obsah tvoří výhradně odborníci. Ze studie vyšlo najevo, ţe
obě srovnávané encyklopedie jsou velice přesné a obsahují zcela srovnatelný počet chyb.

5. Wikipedie ve škole

Obrázek 10: Diskuzní stránka školní IP
(Gymnázium Dr. Josefa Pekaře)

Mezi časté uţivatele Wikipedie patří studenti
všech typů škol, jelikoţ nabízí snadný a rychlý
přístup k informacím z široké škály oborů, které ţáci
potřebují pro splnění svých studijních povinností.
Vedle toho Wikipedie díky okamţitému účinku
editací svádí zejména mladší ţáky ke zpříjemňování
dlouhých chvil v hodinách informatiky. Tím dotyční
zpestřují dopoledne nejen sobě, ale také hlídačům
posledních změn (viz obrázek 10). Wikipedie však
můţe mít ve škole i mnohem smysluplnější vyuţití.
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Využívání informací z Wikipedie

5.1

Texty encyklopedických článků nacházejí často své vyuţití ve studentských
referátech a seminárních pracích. Nezřídka také z Wikipedie čerpají i samotní vyučující při
přípravách na hodinu a tvorbě svých prezentací. Wikipedie můţe poslouţit také pro rychlé
ověření některých skutečností přímo v průběhu hodiny. Předešlá tvrzení není třeba příliš
dlouze komentovat, neboť s nimi drtivá většina studentů i učitelů má vlastní praktické
zkušenosti. Za zmínku ovšem stojí i další obsah, který projekty nadace Wikimedia
nabízejí. Databáze Wikimedia Commons obsahuje nepřeberné mnoţství volně dostupných
obrázků a multimediálních souborů, které lze ve škole vyuţít pro zvýšení názornosti a
efektivity výkladu. Význam tohoto úloţiště svobodného obsahu roste zejména v dnešní
době, kdy se trendy ve vyučování ubírají směrem k interaktivitě a vyuţívání digitálních
učebních materiálů.29 Velký význam má v oblasti vzdělávání i projekt Wikizdroje, kde
mohou studenti a učitelé nalézt kompletní texty literárních děl pro čtení či rozbory.30

Výuka cizích jazyků s Wikipedií

5.2

Jelikoţ je Wikipedie dostupná v mnoha jazykových mutacích, nabízí se její vyuţití
pro výuku cizích jazyků, například jako zdroj textů k překladu či porozumění.
Encyklopedický styl, kterým jsou články psány, můţe být pro začínající uţivatele jazyka
příliš odborný a sloţitý na pochopení. V případě nejrozšířenějšího (anglického) jazyka
však nadace Wikimedia a komunita wikipedistů myslela i na začátečníky, kterým je
k dispozici verze Wikipedie ve zjednodušené angličtině.31 Ve vzdělávací oblasti můţe být
prospěšný také projekt „Spoken Wikipedia― (v češtině se pouţívá název „mluvící
Wikipedie―), v rámci něhoţ jsou některé články napříč všemi jazykovými verzemi
Wikipedie namlouvány dobrovolníky z řad uţivatelů (obvykle rodilých mluvčích jazyka) a
dávány k dispozici ke staţení jako zvukový soubor. Namluvený článek je vţdy provázán
odkazem s tou verzí textu článku, která byla aktuální v době pořizování zvukového
záznamu. Ačkoli tedy můţe v budoucnu dojít k úpravám namluveného článku, u
zvukového souboru bude vţdy k dispozici jeho autentická textová verze. Nahrávky lze
pouţít například v poslechových testech či při běţném cvičení v hodinách.

29

Wikimedia Commons je jednou z databází, které jsou pro čerpání obrazových souborů pro účely
tvorby DUM přímo doporučovány v příručkách pro autory materiálů.
30
Jedná se samozřejmě pouze o literární díla (včetně překladů), jejichţ autor zemřel před více neţ 70
lety a nejsou tedy jiţ pod autorskoprávní ochranou.
31
Wikipedie ve zjednodušené angličtině je k dispozici na adrese http://simple.wikipedia.org.
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Tvorba Wikipedie ve škole

5.3

Vytvoření kvalitního encyklopedického článku je výsledkem důkladné přípravy a
kritické práce s důvěryhodnými zdroji. Autor takového článku navíc musí prokázat své
schopnosti na poli psaní odborných textů (tzv. encyklopedický styl), gramatických a
typografických pravidel. Důleţitou součástí práce na Wikipedii je také práce v prostředí,
které má jisté specifické vlastnosti (práce s formátovacími příkazy a šablonami, ale také
například diskuze s ostatními wikipedisty). Úspěšným splněním všech těchto dílčích úkolů
získá autor článku řadu zkušeností, jeţ můţe v budoucnu uplatnit nejen v prostředí
Wikipedie.
Ve školním prostředí studenti sepisují nejrůznější referáty, seminární či ročníkové
práce, které po odevzdání mnohdy zůstávají zaloţené v kabinetu vyučujícího bez dalšího
vyuţití. Článek v internetové encyklopedii však můţe v budoucnu pomoci mnoha dalším
lidem a mimo jiné také přispět ke zviditelnění školy i samotného píšícího studenta.
Wikipedie je v dnešní době bezesporu významnou součástí internetu a jedním z prvních
míst, kam jeho uţivatel zamíří, kdyţ hledá informace k některému specifickému tématu.
Z hlediska vyučujícího můţe Wikipedii nahrávat ještě jedna skutečnost: Má-li
student vypracovat encyklopedický článek na Wikipedii, patrně Wikipedie takový článek
ještě nemá a student jej tedy nemůţe pouze zkopírovat z Wikipedie. Tato jednoduchá
myšlenka zaručí, ţe studenti pro získávání informací budou muset sáhnout po netradičních
zdrojích, za něţ dnes jiţ můţeme povaţovat například knihy, a naučit se s nimi kriticky
pracovat. Články na Wikipedii jsou navíc pod dohledem zkušených editorů, jejichţ rady a
zásahy mohou studentům pomoci do budoucna.
Spolupráce Wikipedie se vzdělávacími institucemi se vyvinula v projekt nazvaný
Ambasadorství, v rámci něhoţ v současnosti (2012) probíhá spolupráce se dvěma
fakultami Univerzity Karlovy v Praze (přírodovědecká a pedagogická), dvěma fakultami
Univerzity Palackého v Olomouci (přírodovědecká a filozofická) a Filozofickou fakultou
Masarykovy univerzity v Brně. Kaţdá škola (resp. fakulta) má v projektu svého
ambasadora z řad aktivních wikipedistů, který společně s vyučujícím sestaví seznam
článků, z nichţ si kaţdý student následně vybere jeden, který v průběhu školního roku
vytvoří. Cílem projektu je rozšířit tuto spolupráci o další vysoké a prestiţní střední školy. 32
32

Podrobné informace o projektu jsou k dispozici na stránce Wikipedie: Ambasadorství.
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6. Jak vytvořit kvalitní článek
Následující text by měl slouţit jako průvodce
sepsáním kvalitního článku. Vychází z vlastních

Obrázek 11: Zlatý dílek puzzle, symbol
Nejlepších článků české Wikipedie

poznatků autora a opírá se o praktické zkušenosti
získané během tvorby encyklopedického článku o
Městském divadle Mladá Boleslav, proto se veškeré
konkrétnější ilustrace a komentáře věnují tématu
mladoboleslavského divadla. Popisované metody a
poznatky lze však aplikovat na širokou škálu oborů.
Článek, jehoţ tvorbu bude následující text popisovat,
přijala komunita české Wikipedie dne 2. února 2012
mezi „Nejlepší články― (viz obrázek 11) a je
k dispozici jako příloha číslo 2.
Metodika následujících kapitol se snaţí kaţdé dílčí téma vysvětlit nejdříve obecně,
pomocí poznámkového aparátu také odkazovat na konkrétní pravidla a doporučení, která
se věnují diskutovanému problému. Druhá část kapitoly pak (s výjimkou všeobecně
platných zásad) popisuje konkrétní aplikaci daných postupů a doporučení tak, jak byla
vyuţita v případě tvorby konkrétního článku o mladoboleslavském divadle.

Výběr tématu a získání zdrojů

6.1

Chcete-li vytvořit vlastní kvalitní článek na Wikipedii, je třeba si nejdříve důkladně
promyslet, čemu se v něm chcete věnovat. Vyberte pokud moţno téma blízké vašim
zájmům, případně takové, k němuţ lze ve vašem okolí snadno dohledat informační
prameny. Výběr témat je opravdu široký, Wikipedie má k dispozici neomezený datový
prostor a proto je schopna pojmout mnoho článků z nejrůznějších tematických oblastí.
Článek však musí splňovat podmínku tzv. „encyklopedické významnosti― 33: musí se o něm
prokazatelně zmiňovat minimálně dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje (novinové
články, publikace, vědecké sborníky, články v odborných časopisech, oficiální webové
stránky nebo zpravodajské servery).34

33
34

Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Encyklopedická významnost―
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje―
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Všechny potřebné zdroje si nejdříve opatřete, pročtěte a vypište si z nich všechny
podstatné informace včetně čísel stránek, na nichţ jste tyto informace našli. Tento postup
se můţe zdát zdlouhavý a zbytečný, spolehlivě vás však ochrání od případného
neúmyslného porušení autorských práv, k němuţ by mohlo dojít, pokud byste do svého
článku na Wikipedii opisovali celé věty a odstavce. Autorský zákon totiţ nechrání samotné
informace, nýbrţ jejich konkrétní formulace v knihách. Vypsáním všech důleţitých fakt a
jejich následným samostatným zpracováním se zaručeně vyvarujete řady problémů. 35
Autor článku ţije v Mladé Boleslavi. Jiţ více

Obrázek 12: Knihy a výpis informací

neţ deset let se věnuje amatérskému divadlu a od
malička navštěvuje inscenace mladoboleslavského
divadla, k divadelnímu umění má tedy vřelý vztah.
Místní knihovna disponuje nepřeberným mnoţstvím
regionální literatury a aktuální dění na divadelní
scéně monitorují regionální zpravodajské servery.
Městské divadlo Mladá Boleslav tedy pro něj bylo
ideální volbou pro budoucí článek. Ve své domácí knihovně našel dvě publikace o historii
Mladoboleslavska, městská knihovna vydala bohatě ilustrovanou knihu mapující historii
divadla od devatenáctého století po rok 1999. Vedle ní nabídl knihovní katalog také
encyklopedii českých profesionálních divadel. Několik odpolední proto padlo na důkladnou
analýzu zapůjčených knih a výpis důleţitých informací (viz obrázek 12).

Název a osnova

6.2

Po stanovení tématu článek hned nezakládejte, raději si předem promyslete jeho
celkovou koncepci. Vhodným prostředkem je vytvoření osnovy, jejíţ body budou
v budoucnu tvořit nadpisy jednotlivých sekcí vašeho článku. Osnova můţe být jednoduchá,
lepší však bude její rozvětvení do několika úrovní. Systém Wikipedie umoţňuje pouţít aţ
4 úrovně nadpisů, přičemţ ta první tvoří název článku a v jeho stati se jiţ nepouţívá.
Budoucí strukturu článku si můţete připravovat na svém PC, registrovaní uţivatelé
mají moţnost zaloţit si v rámci Wikipedie vlastní zkušební prostor, takzvané „pískoviště―.
Na něm si můţete mimo jiné vyzkoušet i formátovací příkazy, jeţ se poněkud liší od
standardních formátovacích značek na internetu.
35

Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Autorské právo#Práva a povinnosti přispěvatelů―
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Důleţitým rozhodnutím je téţ stanovení názvu článku, který by měl korespondovat
s tím, pod jakým názvem by náhodný čtenář pravděpodobně váš článek hledal. 36 Píšete-li o
instituci, očekávaným názvem článku bude nejspíš ten, který daná instituce pouţívá jako
oficiální. Existuje-li více názvů, pod nimiţ by čtenář mohl článek hledat, vyberte jeden
nejočekávanější, ze zbývajících názvů lze vytvořit přesměrování. 37
Oficiální název instituce je v současnosti Městské divadlo Mladá Boleslav. Tak tomu
ale nebylo odjakţiva, od svého zaloţení v roce 1945 stihlo jiţ divadlo vystřídat celkem pět
oficiálních názvů. Článek „Středočeské divadlo Mladá Boleslav“ (název divadla mezi roky
1945-1948) bude patrně hledat méně lidí neţ článek označený aktuálním oficiálním
názvem, proto autor článek zaloţil pod názvem „Městské divadlo Mladá Boleslav“ a
z ostatních názvů vytvořil přesměrování. Tvorba osnovy článku, jakoţ i následně celého
jeho textu, probíhala v jeho uţivatelském prostoru, kde si pro tyto účely zřídil „pískoviště“.
Struktura článku je pevně dána: Na počátku se text věnuje budově, následně chronologicky
historii a v závěru aktuálnímu dění v divadle.

Encyklopedický text

6.3

Máte-li promyšlenou budoucí strukturu vašeho encyklopedického hesla, je načase
začít s vlastním psaním. Prozatím není třeba sepisovat úvod článku, který je nejvhodnější
napsat aţ ke konci práce a zapracovat do něj shrnutí základních informací z celého článku,
začněte přímo samotnou statí článku, tj. hlavním textem. Ten musí být (stejně jako všechny
další části článku) psán encyklopedickým stylem38 a z neutrálního úhlu pohledu,39
v opačném případě je třeba počítat s pozdějšími výraznými úpravami článku rukama
zkušenějších přispěvatelů. Do článku je třeba zanášet výhradně informace získané
z věrohodných zdrojů (těmi nejsou např. internetové blogy nebo weby na freehostingu),
striktně je zapovězena jakákoli forma vlastního výzkumu. 40 Jak tvrdí komunita Wikipedie
v jednom ze svých závazných pravidel: „Odmítli bychom i drţitele Nobelovy ceny, kdyby
chtěl své poznatky publikovat nejdříve na Wikipedii."41 Ideální je téţ zamyslet se nad
délkou článku. Příliš krátký článek bude dozajista brzy označen nepopulární šablonou

36

Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Název článku―
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Přesměrování―
38
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Encyklopedický styl―
39
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Nezaujatý úhel pohledu―
40
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Ţádný vlastní výzkum―
41
Viz výše uvedené pravidlo, citováno 22. února 2012.
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„Pahýl―,42 naopak příliš dlouhé texty mohou působit problémy například s načítáním na
mobilních zařízeních, nehledě na nepřehlednost v případě nedostatečného členění textu do
kapitol a odstavců. Rozsah článku by měl být vţdy úměrný rozsahu tématu, o němţ text
pojednává.43
Článek obsahuje výhradně informace vyčtené z knih, vypsané na papír a pravidelně
odškrtávané tak, aby nic neuniklo a zároveň aby autor příliš nepopouštěl uzdu své fantazii.
Po sepsání hlavní stati článku (bez úvodu a závěrečných sekcí) byl jeho rozsah něco přes
70 000 znaků. Po poradě se zkušenějším uţivatelem autor dospěl k názoru, ţe nemá smysl
článek dělit na více částí. To by však bylo vhodné, kdyby přesáhl délku 100 000 znaků.

6.3.1

Interní odkazy

Encyklopedický text je nutné opatřit interními odkazy na další příbuzné články a
takzvanými interwiki odkazy (odkazy na stejný článek v dalších jazykových verzích
Wikipedie).44 Obvykle postačí přidat odkaz na anglickou verzi článku a naopak do článku
na anglické Wikipedii vloţit odkaz na ten váš. O zbytek se během několika dní postarají
automatické skripty, takzvaní boti. Článek také zařaďte do správných kategorií.45

Úvod článku

6.4

Úvodní část článku je lépe psát aţ ve chvíli, kdy je samotný text stati jiţ dokončený.
Měla by totiţ poskytnout čtenáři rychlé shrnutí základních informací o tématu, které
následující text dále rozvine. Ideální délka úvodu jsou u delších článků dva aţ tři odstavce.
Úvod by podle obecných zvyklostí měl hned na začátku obsahovat tučně zvýrazněné heslo,
o němţ celý článek pojednává.46

Závěrečné sekce, zdroje a reference

6.5

Posledním krokem při tvorbě vlastního encyklopedického textu je přidání takzvaných
závěrečných sekcí. Obvykle jde o výčet dostupné literatury vztahující se k tématu,
souvisejících článků na české Wikipedii, automaticky generovaný seznam pouţitých
referencí a v neposlední řadě i externí odkazy na oficiální webové servery. Ty je však třeba
42

Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Pahýl―
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Délka článku―
44
Podrobnější informace na stránce „Nápověda: Odkazy― a „Nápověda: Mezijazykové odkazy―
45
Podrobnější informace na stránce „Nápověda: Kategorie―
46
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Vzhled a styl#Úvod―
43
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vkládat s mírou, protoţe Wikipedie není pouhou sbírkou externích odkazů.47 Při tvorbě
seznamu literatury je zase třeba pouţívat zápisy podle normy, ideálně s vyuţitím
předdefinovaných citačních šablon.48 Během studia pravidel pro vkládání referencí věnujte
pozornost také doporučení pro vkládání takzvaných řádkových referencí přímo do textu,
které jsou v určitých případech (přesné číselné údaje, kontroverzní tvrzení, názory
konkrétních osob a podobně) nutnou podmínkou pro zařazení článku mezi kvalitní.49

Obrázky v článku

6.6

Po dokončení vlastního textu je moţné
článek v rámci moţností doplnit ilustračními
obrázky.50

Neexistuje

ţádné

Obrázek 13: Jako vlastní dílo je tento
obrázek autorovi plně k dispozici.

pravidlo, kolik

obrázků by v článku mělo být, jejich optimální
počet se řídí délkou článku a jeho strukturou.
Obrázky by měly ukázat vše důleţité, na druhou
stranu by jich ale nemělo být zbytečně mnoho.
Důleţité je také jejich uspořádání v prostoru tak,
aby obrázek korespondoval s tou částí textu, u
které se čtenářům zobrazí.
Jestliţe počet a rozmístění obrázků je spíše jednoduchou
otázkou vlastního vkusu a uváţení, získání vhodných a

Obrázek 14: Dílo, jehož
autorská práva již vypršela

pouţitelných obrázků můţe být mnohem komplikovanější.
Zcela volně můţete pouţívat obrázky nahrané na serverech
projektu Wikimedia Commons, u specifičtějších témat bývá
s obrázky problém. Máte-li moţnost pořídit vlastní fotografie
(viz obrázek 13), neváhejte a pusťte se do toho, autorská
práva na takové obrázky pak náleţí vám a můţete s nimi
nakládat, jak chcete (pokud tedy nefotografujete kniţní
ilustrace či obrazy). Víceméně bez obav můţete také pouţít
materiály, jejichţ autor zemřel před více neţ 70 lety (takové
lze obvykle i naskenovat z knihy, viz obrázek 14).
47

Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Co Wikipedie není―
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Reference―
49
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Co zdrojovat―
50
Podrobnější informace na stránce „Nápověda: Obrázky―
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S trochou píle je moţné dostat do Wikipedie i obrázky, které nejsou vaším dílem.
Tomu však samozřejmě musí předcházet souhlas drţitele autorských práv zaslaný do
systému OTRS.51 Chcete-li získat pro Wikipedii takový obrázek, je třeba kontaktovat
autora (případně drţitele práv) a poţádat jej, aby soubor uvolnil pod některou ze
svobodných licencí akceptovatelných v projektech nadace Wikimedia. Na příslušné stránce
nápovědy jsou k dispozici i vzorové texty, které lze v komunikaci s drţitelem práv pouţít.
Autor článku o Městském divadle Mladá Obrázek 15: Fotografie je dílem Martiny
Boleslav vyuţil toho, ţe budova divadla stojí přímo
naproti jeho škole, a o polední přestávce se vydal na

Venigerové, MDMB ji jako držitel
majetkových autorských práv uvolnilo
pod licencí CC-BY-SA 3.0.

její obhlídku s fotoaparátem v ruce. Získal tak
všechny potřebné fotografie exteriéru. V knize o
dějinách městského divadla pak objevil naskenované
plakáty, které zvaly mladoboleslavské publikum na
představení

Zöllnerovy

kočovné

společnosti

s Josefem Kajetánem Tylem. Protoţe představení se konala v průběhu léta 1854, lze
předpokládat, ţe autor tohoto plakátu bude jiţ více neţ 70 let po smrti a dílo tedy jiţ není
chráněno autorským zákonem. Takový předpoklad však nemůţeme pouţít v případě
fotografií z inscenace Dr. Jekyll a Mr. Hyde, kterou divadlo v premiéře uvedlo na podzim
2011 (viz obrázek 15). Nezbývalo tedy neţ kontaktovat ředitele divadla, který jako drţitel
majetkových autorských práv ochotně svolil k pouţití všech fotografií z inscenací divadla a
jejich uvolnění pod licencí CC-BY-SA. Aby nedošlo ke kompletnímu „vykradení“
fotogalerie divadla, je uvolnění fotografií podmíněno tím, ţe fotografie musí stáhnout a
nahrát na server Wikimedia Commons konkrétní osoba (Michal Bělka), jinak jde o
neoprávněné uţití díla. Výběr konkrétních obrázků je pak předmětem dohody mezi onou
„zmocněnou“ osobou a ředitelem divadla.

Navigační a informační šablony

6.7

Na závěr práce je vhodné vytvořený článek obohatit o informační a navigační
šablony. Definice šablon a nástin této problematiky jsou předmětem kapitoly 3.2.4 Šablony
a jejich pouţití. Ve zkratce se jedná o standardizované části textu (případně jiných prvků
jako např. tabulka), které mají v hlavním jmenném prostoru (tj. v encyklopedických
článcích) za cíl poskytnout přehled důleţitých informací, odkazovat na tematicky
51

Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: OTRS―
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související stránky, usnadnit případné budoucí úpravy článku a v neposlední řadě přispívají
také k jednotnému vzhledu Wikipedie.52 Jejich pouţívání vyţaduje určité základní znalosti
chodu Wikipedie a technických procesů, které za tvorbou a zobrazováním článků stojí. Pro
usnadnění práce editorů jsou však klíčové šablony vybaveny dokumentací, jeţ slouţí jako
návod k vyplnění a pouţití. Mezi nejčastěji pouţívané typy šablon patří tzv. infoboxy.53

Zpětná vazba

6.8

Po dokončení článku je vhodné jej nechat prohlédnout a zkontrolovat zkušenějšími
uţivateli, ideálně v rámci takzvaného recenzního řízení.54 V rámci recenzního řízení článek
pročte a zhodnotí dobrovolník (nebo více dobrovolníků) z řad zkušenějších wikipedistů,
své poznámky a náměty následně vypíše na diskuzní stránce článku. Recenze obvykle
odhalí většinu nedostatků, které brání zařazení článku mezi „Dobré články― a označení
ikonou stříbrného dílku puzzle.55 Vedle recenzního řízení, které je otevřené všem
uţivatelům bez ohledu na jejich zaměření, můţete přímo kontaktovat některého
z Wikipedistů, kteří se ve svých článcích věnují přímo tematické oblasti, v níţ na
Wikipedii působíte vy. Takoví recenzenti se mohou podrobněji věnovat obsahové stránce
článku, zatímco recenzenti z jiných oborů se obvykle zaměřují spíše na stránku formální.
Má-li článek ambice zařadit se mezi nejlepší, musí projít diskuzí a následným
hlasováním v procesu nominace nejlepších článků, kde jsou většinou nalezeny a opraveny i
detaily, jeţ recenznímu řízení unikly.56 V rámci nominačního procesu probíhá nejdříve
obecná diskuze o kvalitě článku, do níţ se můţe připojit kterýkoli wikipedista. Autor
nominovaného článku by měl diskuzi pravidelně sledovat a reagovat na zasílané
připomínky. Po zapracování připomínek následuje hlasování komunity Wikipedie, v němţ
se rozhodne, zda je článek způsobilý k zařazení mezi Nejlepší články. V případě úspěšné
nominace se autor článku dočká symbolického ocenění v podobě vyznamenání na své
diskuzní stránce.

52

Podrobnější informace na stránce „Nápověda: Šablony―
Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Infobox―
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Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Wikiprojekt Kvalita―
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Podrobnější informace na stránce „Wikipedie: Dobré články―
56
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Autor článku o Městském divadle Mladá Boleslav zařadil
svůj článek po dokončení do recenzního řízení, kde ve spolupráci

Obrázek 16: Medaile
Karla Čapka

s jedním ze zkušených uţivatelů „vychytal“ formální nedostatky.
Zároveň kontaktoval autorku článku o Městském divadle Brno. Po
úspěšném zakončení nominačního procesu získal jeho článek
zlatou ikonu dílku puzzle a na diskuzní stránce autora se objevilo
vyznamenání „Medaile Karla Čapka“ za přínos na poli článků o
literatuře a divadelnictví (viz obrázek 16). Jiţ v průběhu tvorby
článku přitom získal „Ţeleznou hvězdu kvalitního wikipedisty“ za to, ţe se naučil vytvářet
šablony infoboxů a vytvořil důstojný infobox pro všechny články o divadlech, jeţ do té
doby na Wikipedii chyběl a bránil tak divadelním článkům v cestě mezi Nejlepší články
české Wikipedie.

7. Závěr
Cílem této maturitní práce bylo seznámit čtenáře s myšlenkami otevřené internetové
encyklopedie, se základními principy jejího fungování a zásadami, jichţ by se měl během
práce s Wikipedií drţet. Zvláštní důraz byl přitom věnován významu Wikipedie a dalších
projektů nadace Wikimedia ve školním prostředí a praktickému návodu na vytvoření
kvalitního encyklopedického článku. Ten je sestaven na základě vlastních zkušeností
autora, které získal během tvorby článku s regionální tematikou, jenţ byl nakonec zařazen
mezi nejlepší články české Wikipedie.
Důvodem, proč jsem pro svou práci zvolil právě takovouto koncepci, byla vize
moţného vyuţití projektů Wikimedia ke zkvalitnění výukového procesu Gymnázia Dr.
Josefa Pekaře, neboť aktivní vyuţívání moderních technologií a odborná práce
s informačními zdroji patří dle mého názoru mezi důleţité činnosti, jeţ by moderní a
kvalitní vzdělávací instituce měla u svých studentů rozvíjet. Wikipedie je ve světě i v této
zemi velice známým a poměrně věhlasným vzdělávacím projektem, a tak by participace na
jejím rozvoji jistě přispěla k šíření dobrého jména školy. Rozhodně by šlo také o
zajímavou zkušenost pro její studenty, kteří by navíc získali pocit, ţe jejich práce najde
v budoucnu své uplatnění a neskončí bez uţitku zaloţená v učitelově zásuvce.
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8. Použité zdroje
Jelikoţ velká část této maturitní práce je zaloţena na vlastních zkušenostech autora
s tvorbou článků na Wikipedii, opírají se mnohá tvrzení právě o tyto zkušenosti a nejsou
tedy přímou citací psaných pravidel a pouček (ačkoli na ně pro bliţší pochopení
problematiky mnohdy odkazují). Seznam pouţitých zdrojů proto obsahuje pouze
bibliografické a internetové zdroje, jeţ byly přímo vyuţity v průběhu psaní této maturitní
práce.
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Příloha 1: Statistika Wikipedie v AJ a ČJ
Následující tabulka obsahuje srovnání statistik anglické a české jazykové verze
Wikipedie. Data pochází z automaticky generovaných statistik dostupných pod názvem
„Special:Statistic― (vţdy na příslušné jazykové verzi Wikipedie). Data jsou aktuální
k datu 22. února 2012, 17:35 středoevropského času.

Sledovaný údaj
Počet článků57

Anglická Wikipedie

Česká Wikipedie

3 880 208

222 935

Celkový počet stránek58

26 359 189

582 808

Celkový počet editací59

518 286 868

8 371 823

19,66

14,36

16 315 091

176 288

149 595

2 412

1 508

29

694

131

Průměrný počet editací60
Počet uţivatelů61
Počet aktivních uţivatelů62
Počet správců
Počet robotů

57

Do počtu článků jsou zahrnuty pouze stránky v hlavním jmenném prostoru, tj. encyklopedické

články.
58

Do tohoto počtu stránek jsou zahrnuty všechny stránky dané Wikipedie včetně komunitních stránek,
diskuzí, šablon a podobně.
59
Počítáno od zaloţení dané jazykové verze Wikipedie
60
Průměrný počet editací na 1 stránku
61
Celkový počet všech registrovaných uţivatelů, kteří mají účet na dané verzi Wikipedie
62
Aktivním uţivatelem se rozumí ten, který během posledních 30 dnů provedl nějakou editaci.
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Příloha 2: Encyklopedický článek
Článek je převzat přímo z prostředí Wikipedie jako obrazový snímek, neboť jen
tímto způsobem lze zachovat podobu článku tak, jak byl v rámci přípravy této maturitní
práce na Wikipedii vytvořen. Plnohodnotná verze článku je k dispozici přímo ve
Wikipedii, a to na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Městské_divadlo_Mladá_Boleslav.
Následující stránky zachycují podobu článku ze dne 22. 2. 2012 (revize č. 8177630).
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