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Společně budujeme svět, ve kterém má
každý člověk volný přístup k veškerým
lidským znalostem a má právo k nim
svobodně přispívat.
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ÚVODNÍ SLOVO
VÝKONNÉ ŘEDITELKY

„

Vážení čtenáři,
tato výroční zpráva za rok 2019 nabízí pohled na roční aktivitu, kterou jsme ve spolku
Wikimedia ČR realizovali, podporovali či se ho
účastnili.
Spolek je organizací, ale naše činnost se
dotýká mnohem větší komunity – my o ní
uvažujeme jako o celosvětovém hnutí Wikimedia, která sestává z dobrovolníků (editorů,
fotografů, organizátorů akcí), našich partnerů
a spolupracovníků, členů spolku i všech těch,
kteří se na růstu všech Wikimedia projektů
jakkoli podílí. Z širšího pohledu jde i o širokou
veřejnost, která projekty využívá nebo se s
nimi a jejich obsahem setkává.
Naším cílem je pracovat ve spolupráci a pro
užitek celého tohoto hnutí, zejména v Česku,
ale samozřejmě také bez ohledu na jakékoli
hranice. S cílem nabízet a podporovat volný
přístup k veškerému lidskému vědění a zkušenostem pro všechny.
Proto podporujeme růst komunity skrze
školení a společné vzdělávací aktivity, či přes
vzdělávání vzdělavatelů – učitelů, knihovníků
apod. Dále vytváříme podmínky pro samostatnou činnost dobrovolníků – společné
editační či foto aktivity, setkávání a sdílení
zkušeností. Budujeme partnerství s instituce-

mi, které mohou obohatit obsahy Wikimedia
projektů o zdroje, informace, audiovizuální
obsah či data. Rozšiřujeme povědomí o Wikimedia projektech a otevíráme jejich svět
širšímu publiku. Účastníme se mezinárodních
aktivit.
Naší snahou je vytvářet tak podmínky pro to,
aby se mohl kdokoli zapojit do tohoto společného úsilí svým způsobem a tak, aby se
realizoval a mohl mít z tohoto zapojení dobrý
pocit a radost.
Věřím, že jsme se v tomto úsilí v minulém
roce posunuli zase o kousek dál, rozšířili jsme
aktivity, propojili je víc do šířky a zapojili širší
komunitu.
Ráda bych touto cestou všem výše zmíněným
poděkovala. Každý přináší do spolupráce kus
energie a z jejího spojení může volně čerpat
široké publikum pro svou vlastní potřebu.
Všech těchto spoluprací si nesmírně vážíme,
stejně jako všech, kdo toto velké hnutí neustále posouvá. Speciální poděkování míří
všem mým kolegům ve spolku, kteří tvoří
skvělý synergický tým.
Klára Joklová
výkonná ředitelka WMČR
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RADA SPOLKU
Josef Klamo | předseda Rady (od 04/2019)
Vojtěch Dostál | předseda Rady (do 04/2019)
Jan Groh | místopředseda Rady (od 04/2019)
Jan Loužek | místopředseda Rady (do 04/2019)
Karel Čapka | člen Rady (od 04/2019)
Michal Ficaj | člen Rady (do 04/2019)

REVIZNÍ KOMISE
Jiří Dlouhý | předseda (od 04/2019)
Jiří Sedláček | člen (od 04/2019)
Michal Staša | člen (od 04/2019)
Martin Myšička | předseda a člen (do 04/2019)
Martin Strachoň | člen (do 04/2019)

PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ
Klára Joklová | výkonná ředitelka, 1 úv.
Lucie Schubert | projektová manažerka vzdělávacích programů, 0,5 úv. (od 05/2019)
Gabriela Boková | projektová manažerka vzdělávacích programů, 0,5 úv. (od 06/2019 na MD)
Jakub Holzer | projektový manažer pro multimédia, 0,5 úv.
Vojtěch Veselý | lektor a metodik, administrátor grantů, 0,5 úv.
Lenka Kučerová | koordinátorka programu Senioři píší Wikipedii (od 03/2019), DPP, DPČ | koordinátorka programu Studenti
píší Wikipedii (od 06/2019), DPP, DPČ
Štěpán Vizi | koordinátor programu Studenti píší Wikipedii
(04–06/2019), DPP
Jana Doležalová | administrativní podpora (do 09/2019), DPČ
Oleksandra Sydorenko | administrativní podpora (od
09/2019), DPP
Michaela Buriánková | fundraiserka (od 08/2019), ŽL
Lucie Jonáčková | PR, marketing (od 09/2019), DPP
celkově 3,25 úvazku

DALŠÍ
Martin Urbanec | správa webu a systému Tracker
Natalia Szelachowská | Koordinátorka Wikimedia Hackathon
2019 Prague
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MY A NAŠE
ČINNOST
V ROCE 2019
MY, SPOLEK WIKIMEDIA
ČESKÁ REPUBLIKA
Wikimedia Česká republika (dále WMČR) je
neziskovou organizací, která v Česku podporuje
rozvoj Wikimedia projektů – což jsou celosvětové
komunitní projekty Wikipedie, Wikimedia Commons, Wikidata a jejich sesterské projekty.
Jsme oficiální českou pobočkou Wikimedia Foundation – na společné vizi svobodného přístupu
a přispívání každého člověka k veškerým lidským
znalostem spolupracujeme s dalšími pobočkami
a organizačními jednotkami hnutí Wikimedia po
celém světě..
Pobočka má právní formu spolku, který vznikl
6. března 2008, registrován na Ministerstvu vnitra
ČR byl dne 1. dubna 2008.

NAŠE ČINNOST A JEJÍ SMYSL
Posláním spolku je zpřístupňování informací,
rozvíjení vzdělanosti a podpora šíření svobodné tvorby, a to prostřednictvím pomoci a podpory růstu Wikipedie a ostatních projektů
Wikimedia.
Cíle spolku jsou:

»

přispívání ke zvyšování vzdělanosti a kulturní úrovně obyvatel zjednodušením
dostupnosti všeobecných a odborných
informací ze všech oblastí lidského vědění
a činností,

»

podpora a šíření svobodné tvorby, zejména
děl, která je možno svobodně užívat, šířit
a modifikovat,

»

podpora a propagace všech projektů Wikimedia a rozvoj českého hnutí Wikimedia.

Naše cíle realizujeme zejména podporou
rozvoje a růstu české komunity dobrovolných
editorů, fotografů a dalších přispěvatelů do
Wikimedia projektů. Dále budováním partnerství, zejména s veřejnými institucemi, které
mohou sdílet svůj obsah pod tzv. svobodnými licencemi. Dalšími aktivitami a akcemi
přispíváme k rozvoji Wikimedia projektů či
zisku svobodného obsahu. Více o naší činnosti
naleznete v sekci Programy.
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NAŠE STRUKTURA
Wikimedia Česká republika je spolek, jehož
členové a členky, zaměstnanci a zaměstnankyně, dobrovolníci a dobrovolnice spolupracují na rozvíjení české Wikipedie a jejích
sesterských projektů a přispívají k podpoře
svobodné tvorby.
Dle stanov je nejvyšším orgánem valná hromada (tj. jednání všech členů spolku), která
se obvykle koná jednou ročně.
Mezi valnými hromadami dohlíží na činnost
spolku rada v čele s předsedou. Dalším orgánem spolku je revizní komise a výkonný/á
ředitel/ka.

administrativní asistentka
Oleksandra Sydorenko

Od Valné hromady v dubnu 2019 působila
rada spolku jako kolektivní řídící orgán ve
složení: Josef Klamo, Jan Groh, Vojtěch Dostál a Jan Loužek. Novým kandidátem, který
byl zvolen potřebnou většinou hlasů, se stal
Karel Čapka. Na pozici předsedy byl nově
zvolen Josef Klamo, na pozici místopředsedy
Jan Groh, z funkce v radě odstoupil Michal
Ficaj. Uskutečnilo se celkem 6 radních jednání.
Fungovala rovněž i tříčlenná revizní komise,
od valné hromady 2019 ve složení: Michal
Staša, Jiří Sedláček a Jiří Dlouhý, který byl
zvolen předsedou.
Projektové činnosti a cíle realizuje zaměstnanecký tým v čele s výkonnou ředitelkou.
Spolek spolupracuje s řadou externistů, dobrovolníků a aktivních členů, kteří podporují
jeho činnost či realizují dílčí aktivity.

výkonná ředitelka
Klára Joklová

fundraising
Michaela Buriánková

PR, komunikace
Lucie Jonáčková
manažer pro multimédia
Jakub Holzer

edu manažerka
Lucie Schubert

koordinátorka Senioři
píší Wikipedii
Lenka Kučerová
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hlavní lektor
administrátor
Vojtěch Veselý

KAM JSME SE ZA UPLYNULÝ ROK
POSUNULI?
Rok 2019 se nesl ve znamení další stabilizace
spolku za cíleného rozvoje všech aktivit.
WMČR fungovala osm let na čistě dobrovolnickém principu, první zaměstnankyně byla
přijata v roce 2016, první výkonnou ředitelku
v roce 2017. Rok 2019 byl tedy třetím rokem
profesionalizace organizace, kdy se podařilo
dokončit většinu vnitřních nastavení – jako jsou
účetní a finanční procesy, provozní a personální řízení apod.

Aktualizací stanov v roce 2019 a následnými
dalšími rozhodnutími rady, za spolupráce s výkonnou ředitelkou, se podařilo vyjasnit spolkové rozhodovací procesy a upravit kompetence
vedoucí k funkčnímu rozhodování a jasným
odpovědnostem umožňujícím funkční rozvoj.

Na podzim roku 2019 jsme absolvovali tzv. site
visit – třídenní monitorovací návštěvu z Funds
Dissemination Committee z Wikimedia Foundation, která se mimo jiné výrazně zaměřuje
na vnitřní chod a zdraví organizace. Vývoj posledních let byl oceněn a zároveň byly pojmenovány další oblasti, na které bychom se měli
zaměřit, jako je diverznější složení rady, zaměření se na nábor členů a členek a dílčí body
zjednodušující vnitřní rozhodovací procesy.

Poprvé jsme také prošli finančním auditem
účetní závěrky 2018, který realizovala nezávislá
auditorská firma 22HLAV.

Personální změny provázely organizaci prvního půl roku, finální stabilizace týmu poté půlku druhou. Pozice koordinátora/rky seniorského programu se oddělila od administrativní
podpory. Zároveň vznikla pozice koordinátora/
rky programu studentského.
Z důvodu odchodu na mateřskou dovolenou
nahradila před létem Lucie Schubert na pozici
manažerky vzdělávacích programů Gabrielu
Bokovou, která byla historicky první zaměstnankyní WMČR.

V průběhu léta vznikla a byla obsazena pozice
fundraisera/rky, kterou se stala Michaela Buriánková. Ze stejného výběrového řízení jsme
zahájili spolupráci s Lucií Jonáčkovou, která
má na starosti PR a marketing. Došlo také
k výměně na pozici administrativní podpory,
Janu Doležalovou nahradila v září Oleksandra
Sydorenko. Koordinaci Wikimedia Hackathonu měla do června na starost Natalia Szelachowska.
Obsazení těchto nově vzniklých organizačních
pozic, které do té doby zastávala v omezené kapacitě výkonná ředitelka, vedlo k větší
stabilizaci týmu a jeho řízení a umožnilo rozvoj
aktivit. Součet zaměstnaneckých úvazků činil
dohromady 3,25 pracovních úvazků.

Významnou událostí první poloviny roku 2019
byla organizace naší první velké mezinárodní
akce – Wikimedia Hackathonu 2019 v Praze.
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»

V průběhu roku 2019 dostávaly jasnější
obrysy mezinárodní procesy týkající se
nastavování nové strategie a vize směřování celého hnutí Wikimedia k horizontu
roku 2030. S ohledem na již probíhající
rozvojové a strategické změny jsme nové
směřování reflektovali při tvorbě projektových plánů v roce 2019 tak, aby byl Plán
činnosti na rok 2020 již v plně v souladu
s tímto celosvětovým vývojem v hnutí.
Celý tým zaměstnanců se zapojil do základní situační analýzy, zmapoval situaci
ve svých programech a konzultoval své
záměry také s radou a zapojenými experty či poradními skupinami.
V rámci strategického procesu vznikl také
první návrh tzv. principů, které definují jakým způsobem chceme ve spolku
Wikimedia vyvíjet činnost a pracovat tak,
abychom směřovali k naplnění mezinárodní strategie.
Konkrétně se tyto strategické procesy
projevily v následujících oblastech a strategických krocích:
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»

orientace na nováčky a jejich zisk
a udržení jsou základním měřítkem
našeho úspěchu

»

důraz na diverzitu – např. orientace
na genderové a věkové vyvážení –
zapojení žen, seniorů a seniorek, dále
zapojení studentů a studentek odborných předmětů, kteří přinášejí do
prostoru encyklopedie své specifické
oborové znalosti, přičemž diverzita je
naším obecným principem

podpora komunity, která je chápána jako
širší komunita:

»

zaměření na všechny zainteinteresované cílové skupiny, které tuto komunitu tvoří, včetně partnerů a stakeholderů

»

offline x online komunita – zaměření
na tzv. offline komunitu, tedy ty, kteří
se aktivně účastní fyzických aktivit,
dobrovolníky a dobrovolnice, aktivní
wikipedisty a wikipedistky, bývalé
i současné účastníky a účastnice
našich vzdělávacích aktivit a nováčky,
tzn. i zaměření na širší veřejnost

»

budování kapacit – jedním z hlavních
poslání spolku je budování kapacit, uvnitř
široké Wikimedia komunity – např. sdílení
know-how uvnitř komunity, podpora budování vztahů a spolupráce uvnitř komunity, rozvoj potenciálu jejích členů, podpora
leaderů apod.

»

propojování a větší synergie v plánování
aktivit a činností ve všech třech hlavních
programových liniích spolku

»

synergické plánování aktivit v oblasti
GLAM spolupráce, obecné posilování
strategických partnerství

»

kvalita vs. kvantita – cílem je dosáhnout
větší provázanosti a a přístupnosti našich
aktivit a zlepšit celkové PR – nejde o pouhý
objem aktivit, ale o udržitelné strategické
cílení

FUNDRAISING
V průběhu roku jsme oslovovali naše již dlouhodobé podporovatele, poprvé jsme získali
grant od americké ambasády v Praze, který
nám umožní uspořádat 5 akcí podporujících
růst české komunity (2 soutěže – první na
téma 30. výročí Sametové revoluce, editaton
WikiGap, LGBT editaton, workshop psaní WIkipedie speciálně pro zaměstnance a zaměstnankyně českých neziskovek).
Během podzimu 2019 jsme úspěšně prošli procesem založení veřejné sbírky, která
umožňuje spolku oprávněně vybírat dary na
činnost (prostřednictvím bankovních převodů,
výběrem do pokladniček, sběracími listinami
apod.).
V návaznosti na nově vzniklou sbírku jsme
vytvořili profil Wikimedia ČR na portálu Darujme.cz, který umožňuje individuálním dárcům

a dárkyním jednoduchým způsobem přispívat na naše činnosti (prostřednictvím portálu,
nebo widgetu na webu Wikimedia ČR).
Zahájili jsme zasílání čtvrtletního newsletteru, který byl použit i při testování zkušebních
kampaní pro individuální dárce a dárkyně na
konci roku 2019. Tento test byl zásadní pro
vyhodnocení úspěšnosti (dosah ke konečnému dárci, či dárkyni) a pro nastavení kampaní
v roce 2020.
Byla připravena fundraisingová strategie pro
roky 2019 a 2020, která diverzifikuje potenciální finanční zdroje tak, aby byl využit co
možná nejširší potenciál různých příležitostí
pro zisk dárců a dárkyň.
Byly osloveni noví potenciální donoři, cílíme na
diverzifikaci zdrojů a podporu samostatných
projektů, zkoumáme potenciál samofinancování v oblasti know-how.

MĚŘENÍ DOPADU NAŠICH AKTIVIT
Program

Počet
účastníků

Z toho nově
zaregistrovaných

Nové či upravené stránky
na projektech
Wikimedia

Počet
aktivních
GLAM
spoluprací

Počet
pořádaných
akcí

Vzdělávání

1071

380

7486

37

50

Multimédia

384

66

29308

23

11

Wikidata

282

3

189198

17

4

Celkem

1737

449

225992

77

65
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NAŠE
PROGRAMY
V ROCE 2019

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Vzdělávací programy jsou platnou a trvalou součástí aktivit spolku již mnoho let.
Aktivně přispívají k přílivu nováčků, napomáhají rozšiřování povědomí o Wikimedia
projektech a prohlubování vztahů a aktivit
v rámci české komunity.
Hlavní cílové skupiny programů jsou nováčci obecně, mládež (studenti a studentky) a senioři a seniorky. Na ty se váží
a (přirozeně tak doplňují portfolio) další
cílové skupiny, jakou jsou například učitelé
a učitelky či knihovnice a knihovníci.
Kromě organizování kurzů, školení a podobných vzdělávacích aktivit dále rozvíjíme aktivity mířící na společné či podporované editování. Těmi jsou například
tématické editathony (ve spolupráci se
sekcí komunitních a multimedia programů) či pravidelné wikikluby rozprostřené po celé ČR. Paralelně podporujeme
vzdělávací komunitní aktivity. Tím se
strategicky zaměřujeme na capacity building – budování kapacit a podporu rozvoje
kompetencí stávající komunity.
Portfoliem aktivit a volbou cílových skupin
(mládež, muži senioři, ženy) dlouhodobě
přispíváme k diverzitě wiki komunity
– zejména z pohledu genderu a věku –
a budování základní infrastruktury v ekosystému free knowledge (volný přístup
k informacím a ke zdrojům poznání).
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V roce 2019 jsme v oblasti vzdělávání prošli strategickým procesem, jehož součástí
bylo i zapracování strategických doporučení ze strany Wikimedia Foundation. Kromě
toho byl personálně obměněn a rozšířen
tým vzdělávacích programů.
Vzdělávací aktivity jsme realizovali a nadále rozvíjeli skrze 4 základní programy:
Senioři píší Wikipedii (SePW) – kurzy
pro seniorky a seniory, vzdělávání knihovnic a knihovníků v samostatném vedení
kurzů SePW, návazné aktivity jakými jsou
například Seniorské Wikiměsto, wikikluby,
Novoroční setkání účastnic a účastníků
kurzů.
Studenti píší Wikipedii (SPW) – podpora pedagožek a pedagogů a studentek
a studentů v tvorbě na Wikipedii a využití
Wikipedie a dalších wiki platforem jako
otevřeného zdroje poznání.
Uč (s) Wiki – využití Wikipedie ve vzdělávání, kurzy dalšího vzdělávání pro pedagogy
(DVPP).
Otevřený vzdělávací program – vzdělávací aktivity směřující k široké veřejnosti
i směrem ke komunitě aktivních wikipedistů a wikipedistek, dobrovolníků
a dobrovolnic.

80

rozdaných seniorských příruček

200

nových vytištěných příruček
pro začátečníky

2

založení a rozšíření
lektorského sboru

absolventky seniorských
kurzů se staly lektorkami

4

pravidelné aktivity v programech Senioři píší Wikipedii a
Studenti píší Wikipedii ve více
jak 10 městech České republiky

školení pro knihovníky a knihovnice
v Praze, Českých Budějovicích a Ústí
nad Labem

rozšíření aktivit Wikiklubů do
více míst v ČR (Praha, Plzeň,
Havířov, Pardubice)
nové letáky pro vzdělávací
programy SePW a SPW
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„
Seniorské Wikiměsto
Přeštice | 20. – 22. září

„

Již podruhé jsme se v roce 2019 vydali
se seniorským programem do regionů – tentokrát do Plzeňského kraje do
Přeštic. Seniorské wikiměsto je vícedenní
vzdělávací aktivita určená absolventům
našich seniorských kurzů, jejímž cílem je
osvojování a rozšiřování jejich dovedností
pro přispívání do Wikipedie a Wikimedia
Commons. Akce je také specifická zapojením dobrovolníků a dobrovolnic, lektorů
a lektorek, z naší komunity.

Společnými silami senioři s lektory během víkendu založili 14 nových článků
týkajících se Přešticka… Nejpozitivnější ale
je, že ve své práci pokračovali i po skončení akce – během následujících 14 dní
z načerpaných zkušeností a vědomostí
vytvořili dalších 27 článků, 48 editovali a dohromady tak rozšířili Wikipedii
o úžasných 303 305 bajtů (jeden bajt je
přibližně jedno písmeno textu). A kromě
toho přidali do Wikimedia Commons
úctyhodných 1048 fotografií Přešticka.
— Honza Macura, organizátor a lektor
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Už nejsem sice na Wikipedii úplný nováček, ale přeci jen se za pokročilou ještě
nepovažuji. Proto jsem se rozhodla, že
se zúčastním vzdělávací akce „Seniorské
WikiMěsto 2019 – Přeštice“ a musím říci,
že vůbec nelituji.
Bylo moc příjemné dozvědět se spoustu
nových věcí o popisovaném městě i jeho
okolí a prostřednictvím nových článku na
Wikipedii moci sdílet tyto zajímavosti dál.
Byla jsem překvapena, kolik skutečných
pozoruhodností, do té doby na Wikipedii
nepopsaných, se v této lokalitě nachází.
Líbilo se mi setkání s jinými wikipedisty
a zjistila jsem, že i oni jsou pro věc stejně
zapálení. Společně jsme napsali řadu zajímavých a zároveň poučných článků, ke
kterým jsme pořídili a nahráli fotografie.
Za průběh tohoto příjemného setkání patří velký dík organizátorům. Bylo osvěžující být ve společnosti mladých, příjemných
a ochotných lidí. Ti jistě věnovali spoustu
svého volného času i energie tomu, aby
celé akce klapla – od zajištění pracovního prostředí, místní literatury, ubytování,
stravování, vzdělávacího programu až po
čerstvě napečené dobroty.
— Zorka Sojka, účastnice

Tvorba hesel z oblasti Deaf
Studies na české Wikipedii

Týden knihoven s Wikipedií
Na výzvu vytvořit nebo aktualizovat článek
o městské knihovně, probíhající zhruba od
května do října 2019, reagovalo 40 knihovníků a knihovnic z celé republiky, kteří
dohromady vylepšili 44 článků. V návaznosti na tuto iniciativu se část knihovníku
a knihovnic pustila do většího díla. Tak
vzniklo 18 úplně nových článků o různých
knihovnách, například o Šmidingerově
knihovně ve Strakonicích či o Městské
knihovně Antonína Marka v Turnově.

„

FF UK | Praha | 25.11.2020
Vyučující povinně volitelného předmětu
Tvorba hesel z oblasti Deaf Studies na
české Wikipedii Denisa Lachmannová
z Ústavu jazyků a komunikace neslyšících
na FF UK, nás oslovila s žádostí o spolupráci. Konzultovala s námi nastavení technických parametrů i vlastní editaci Wikipedie.
Na jednu z pravidelných hodin byl pozván
i náš lektor Vojtěch Veselý: „Zvláštností
předmětu je, že studentky opravdu průběžně a společně píší na Wikipedii v rámci výuky – psaní článku není jen atestací,
ale vlastním obsahem výuky, což není
v rámci programu Studenti píší Wikipedii
úplně zvykem, přitom bylo vidět, jak dobře to funguje.“ Díky píli studentek vznikla
celá řada kvalitních článků na jinak dosti
opomíjená témata týkající se komunity
neslyšících.

Motivace k psaní na Wikipedii a dalšímu vzdělávání
Je to úžasná možnost se nadále nějak realizovat, být prospěšný té komunitě, být
prospěšný mladým lidem, protože Wikipedie je opravdu velice dostupná, spoustu mladých lidí ji potřebují ke svému studiu nebo pro svůj zájem. Já se účastním
ad hoc, jako dobrovolník různých festivalů, byla jsem ve vile Pellé, kde byl v rámci
festivalu Fresh senior festl stánek Wikimedia, byla jsem na veletrhu v Paláci Žofín,
kde opět Wikimedia měla svůj stánek. Chtěla bych se odvděčit za ty dva kurzy,
které považuji skutečně za krásný dárek seniorům, neboť jsou dostupné i z finančního hlediska. Kurzy jsou zdarma,přizpůsobí se tempu, znalostem seniorů výpočetní techniky, rychlosti vstřebání, dostáváme k tomu krásná skripta, doma podle
skript je možno si vše zopakovat, na konci kurzu je doporučení napsat nějaký článek, což překoná tu bariéru ostychu nebo i lenosti, není to povinnost, ale závěrem
toho kurzu potom je napsání nějakého článku podle vlastního výběru, já jsem si
právě vybrala informace o svém prastrýčkovi.
U mě to bylo trochu zvláštní, já jsem kdysi hledala informaci o svém prastrýci Ing.
Františkovi Stočesovy, který byl ředitel kbelského letiště, později vrchní ředitel československých aerolinií, byl nadšený plukovník letectví v naší zemi a zjistila jsem ve
wikipedii, že toto heslo zatím chybí.
Já jsem wikipedii používala téměř denně, mnoho let a zjistila jsem, že toto heslo
tam chybí, takže v rámci těch kurzů jsem psala o tom svém prastrýci a považuji
to za takový hezký dárek svému otci, který si tohoto strýčka nesmírně vážil a poté
byl popraven nacisty v roce 1942 po atentátu na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha.
— Daniela Opatrná, bývalá účastnice kurzů
a aktivní dobrovolnice, členka alumni klubu
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„

O kurzech Senioři píší Wikipedii
„Kurz byl perfektní a srozumitelný díky přístupu lektora.
Překvapilo mě, jak je to v té základní rovině jednoduché
a za sebe bych to mohl doporučit všem vrstevníkům,
kteří o nějakém oboru něco vědí, mají čas a chtějí se o to
podělit. Už několik let jsem si říkal, že bych chtěl vytvořit
jedno heslo – a když jsem viděl nabídku kurzů, jeden jsem
zkusil a heslo nyní vytvořil. A chytlo mě to.“
— Wikipedista ZSsen, absolvent kurzu Senioři píší Wikipedii

Helena jako lektorka
Helena Dvořáková je knihovnice z Národní knihovny ČR a poměrně čerstvá wikipedistka, která se spolu s editováním hned
zapojila i do vzdělávacích aktivit a stala se lektorkou kurzů
„Senioři píší Wikipedii“, na kterých pomáhá svým vrstevníkům
a vrstevnicím stát se wikipedisty a wikipedistkami.
Helena začala editovat na základě soutěžní výzvy „Popiš památku“ před dvěma lety. Sama říká, že jí v počátcích nejvíce
pomohlo, když jako úplný nováček mohla zajít na jeden z pravidelných pražských wikiklubů a zeptat se na pár věcí wikipedistů osobně. Kromě článků o památkách zpracovává hlavně
témata týkající se české historie.
Jako systémová knihovnice se zkušenostmi se zaučováním
uživatelů a uživatelek knihovního systému se také pustila do
vylepšování stránek s nápovědou, protože ráda pomáhá nováčkům a uvědomuje si, jak často jsou wikipedistické manuály nesrozumitelné. Iniciovala např. kompletní revizi hlavního
rozcestníku manuálů na české Wikipedii a vytváření vstřícnějšího prostředí pro nováčky. Od roku 2019 je také lektorkou Wikimedia ČR. Nejprve pomáhala na několika školeních
knihovnic a knihovníků, editatonu WikiGap a poté se pustila
do kurzů pro seniory. Po zacvičení jako spolulektorka už samostatně vedla dva kurzy a „vychovala“ tak několik nováčků-wikipedistů a wikipedistek.
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PROGRAMY MULTIMÉDIÍ
(NYNÍ KOMUNITNÍ PROGRAMY A MULTIMÉDIA)
V programu Multimédia sledujeme tři hlavní cíle. Prvním je zisk svobodných
fotografií pro Wikimedia projekty, resp. pro ilustraci článků na Wikipedii.
Druhým cílem je podporovat a rozvíjet komunitu dobrovolníků. Pro nováčky i pokročilé pořádáme zejména workshopy, editační maratony a soutěže.
V roce 2019 se nám podařilo rozšířit komunitní know-how: k již existujícímu
manuálu pro organizátory Wikiměsta přibyl manuál na pořádání Wikiexpedice.
V neposlední řadě navazujeme partnerství a spolupráce v projektu GLAM
(Galleries, Libraries, Archives and Museums) a získávat tak svobodný obsah od
těchto, zejména kulturních, institucí. V rámci tohoto programu jsme letos získali rekordní počet fotografií a uspořádali zatím nejvyšší počet živých událostí.
Rok 2019 se nesl ve znamení novinek:

»

Mezi fotografy se ujal náš nový projekt
Fotíme Česko.

»

Fotografové mohli poprvé soutěžit během prvního ročníku Czech Wiki
Photo.

»

Pro nejen finanční podporu akcí wikikomunity jsme otevřeli Komunitní
minigranty.

»

Úspěšně jsme získali grant od americké ambasády v Praze, díky němuž
jsme posílili programový tým a v následujícím roce a půl můžeme uspořádat více akcí pro komunitu.

1. P ROGRAM

ZISK SVOBODNÝCH FOTOGRAFIÍ
A PODPORA (FOTO)KOMUNITY
V projektech Mediagrant a Fotíme Česko podporujeme fotografy a fotografky, kteří svými svobodně licencovanými* snímky
z celé ČR dobrovolně obohacují Wikimedia Commons, a tedy
i Wikipedii a další projekty. Fotografům a fotografkám proplácíme náklady jejich cest za focením a půjčujeme jim techniku.
V roce 2019 se do těchto programů zapojilo celkem 11 wikifotografů a fotografek, kteří celkově v rámci programů nahráli 16 008
nových svobodných fotek, z nichž 2 714 obrázků bylo použito
na Wikipedii a 5 078 jako ilustrace Wikidat (tj. zhruba 2,5x více
než předchozí rok). Nárůst je i zásluhou nového projektu Fotíme
Česko.
Propagaci nového projektu Fotíme Česko jsme podpořili výrobou nových videotutoriálů a letáků a založením facebookové
skupiny pro vzájemnou komunikaci účastníků.
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Rok

Počet proplacených
cest fotografům

Počet fotografů

Celkový počet fotek
pořízených ve fotoprogramech (z toho
Fotíme Česko)

Využito na Wikipedii

Využito na Wikidatech (z toho FČ)

Z toho počet proplacených fotek v rámci
fotocest

Celkové proplacené
náklady (Kč)

Souhrnné statistiky fotoprogramů WMČR za poslední tři roky

2017

70

14

N/A

N/A

N/A

11 413

44 208

2018

109

16

16 039

3 897

2145

10 037

65 172

2019

70

11

16 008/ 10 2 714
324

5078
(4155)

11 088

30 976

Zajímavé je porovnání efektivity cest (počet fotek/náklady) poté, co jsme otevřeli projekt Fotíme
Česko (2019), kde mohou fotografové a fotografky fotit napříč kategoriemi. Celkové počty fotek
jsou za poslední tři roky téměř stejné, výdaje na jejich pořízení jsou letos nejnižší (vliv mohlo mít i
převažující focení ulic).

Novinkou roku 2019 byl první ročník soutěže
Czech Wiki Photo, kterou jsme uspořádali pro
naše dobrovolné fotografy a fotografky. Porota složená ze dvou úspěšných wikifotografů
Michala Klajbana a Jakuba Fryše a novináře
a vítěze Czech Press Photo 2004 Jana Rybáře udělila 1. a 2. místo Tadeáši Bednarzovi
a 3. místo uživateli MIGORMCZ. Soutěži chceme v letošním roce dát více prostoru a propagace.
Ceníme si i wikipedistů-organizátorů a zejména jejich aktivit, které jsou přátelské pro nováčky. Právě z tohoto důvodu jsme v roce 2019
vytvořili program tzv. Komunitních minigrantů, ve kterém může kdokoli žádat o podporu
vlastních, zejména lokálních, akcí. Nabídku
využili organizátoři editatonu Prachatice 2
a Týdne knihoven v Broumově. V roce 2020
program rozšiřujeme a navyšujeme objem
financí.
V roce 2019 jsme podpořili akce tradičně
pořádané aktivními wikipedisty pro další členy
komunity:
Účastníci Wikiexpedice se v posledním
říjnovém víkendu vydali nafotit málo pokryté
oblasti Orlických hor a okolí.
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Statistiky Wikiexpedice Orlické hory:

počet
účastníků

4

2065

počet nahraných
fotek na Commons

287

počet ilustrovaných
Wikidata položek

počet využití fotek
na Wikipedii

313

Na fotoworkshopu v Ledči nad
Sázavou (13. — 15. září) mělo 11 našich
fotografů možnost se osobně sejít
a vyměnit si své zkušenosti.
Jako poděkování nejaktivnějším wikipedistům-organizátorům jsme udělili
Ducháčkův řád. Laureáty jsou Gampe, Elektracentrum, Dominik Matus
a Packa.

2. P ROGRAM

GLAM
GLAM je zkratkou pro galerie, knihovny, archivy a muzea a jeho cílem
je iniciovat spolupráci mezi Wikimedia ČR a podobnými institucemi.
Kromě získávání souborů pod svobodnou licencí pořádáme společně
workshopy, editatony a další akce.

počet
účastníků
V opakované spolupráci s Prachatickým
muzeem a pod záštitou starosty Prachatic
wikipedisté a wikipedistky? Elektracentrum
a Gampe 1. — 3. listopadu uspořádali neobyčejně plodný a pestrý Editaton Prachatice
2, kterého se zúčastnili i editoři z Německa
a Rakouska. Organizátoři proškolili v psaní
Wikipedie i zaměstnance města a připravili
několik tematických přednášek s odbornými hosty. Do editatonu se podařilo zapojit
řadu místních institucí, unikátní je spolupráce s místní komunitou sester Boromejek.
Statistiky editatonu Prachatice 2 →
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68

z toho nováčků

9

počet nových článků
na Wikipedii

1024

počet nahraných
fotek na Commons

66

počet ilustrovaných
Wikidata položek

počet využití fotek
na Wikipedii

159
17

počet
účastníků

11

107

počet nových článků
na Wikipedii

1099

počet nahraných
fotek na Commons

109

počet ilustrovaných
Wikidata položek

počet využití fotek
na Wikipedii

214

Podruhé jsme se připojili ke švédské mezinárodní iniciativě WikiGap. Stejnojmenný
editaton jsme u příležitosti Mezinárodního
dne žen opět zorganizovali spolu s Velvyslanectvím Švédska, Kanady a USA. Cílem
WikiGapu je dostat na Wikipedii více článků
o významných ženách a zároveň přilákat
nové editorky, kterých je obecně na Wikipedii výrazná menšina. WikiGapu v Americkém centru v Praze se zúčastnilo 30 editorů
a editorek, kteří napsali 26 nových tematických článků.

Uspořádali jsme editační soutěž Hvězda
svobody (17. 7. 2019 – 17. 3. 2020), jejímž
partnerem se stal Ústav pro studium totalitních režimů. Do soutěže o nejlepší tematické články byla zařazena i nováčkovská
kategorie. O soutěži padla zmínka mj. na
Radiožurnálu, tisková zpráva vyšla na idnes.
cz. V roce 2020 budeme v soutěži pokračovat a podpoříme ji tematickým editatonem.
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Ani letos jsme nevynechali tzv. Wikiměsto. Jde o formát živé akce, jejímž cílem je
rozšiřovat projekty Wikimedia o informace týkající se konkrétního města, a to díky
víkendové práci editorů a editorek, kteří se
do dané lokality na několik dní vypraví. Šesté
Wikiměsto jsme 23. — 25. srpna 2019 uspořádali v Litomyšli pod záštitou zdejšího starosty. Organizace se ochotně ujal wikipedista
Dominik Matus.
Reportáž o Wikiměstě přijeli natočit svitavská televize CMS i Radiožurnál.
← Statistiky Wikiměsta

I v letošním roce zakládal a doplňoval wikipedické články o Zoo Praha wikipedista-rezident Lukáš Nekolný.

I v roce 2019 jsme pokračovali v partnerství
s Goethe-Institutem a Gymnáziem Thomase Manna. Společně jsme uspořádali
další dva editatony: Editaton Shared Cities
(30. 3.) na téma architektura, urbanismus
a umění se 17 účastníky a účastnicemi
a Editaton „Bauhaus“ (2. 12.) s devíti účastníky a účastnicemi.

V rámci Týdne knihoven proběhl workshop
v Broumově (pořádal Gampe), wikipedista
Aktron uspořádal již tradiční editační soutěž
Popiš památku.

Díky iniciativě wikipedisty a radního spolku
Aktrona se pro Commons podařilo získat
více než 6 000 fotografií rekonstrukce Staroměstské věže s unikátními snímky orloje
od Magistrátu Hlavního města Prahy.

3. P ROGRAM

ADVOKAČNÍ ČINNOST
Ve Wikimedia ČR se věnujeme i obraně, propagaci a informování
o svobodných licencích, volných dílech. Sledujeme legislativní návrhy
projednávané na půdě EU i v ČR, které se svobodného přístupu k informacím týkají. Přímo spolupracujeme a finančně podporujeme zástupce Wikimedia Foundation, kteří prosazují tyto principy v Bruselu.
Tématem číslo jedna pro tento rok bylo přijetí evropské Směrnice o autorském právu
na jednotném digitálním trhu a její implementace do české legislativy. Těsnou většinou Parlamentu EU přijatá směrnice se má
odrazit do národního práva. Směrnice má
za cíl sjednotit autorské zákony v členských
státech, její přijetí ale zároveň hrozilo omezením práv uživatelů internetu. Na tento
fakt měl upozornit i jednodenní blackout
české Wikipedie.
Jako jednoho ze stakeholderů nás v rámci
tohoto procesu oslovilo Ministerstvo kultury
(které je implementací pověřené) s žádostí
o vyjádření. Díky našemu zástupci v Bruselu jsme měli k dispozici podrobné analýzy a rady pro vyjednávání ideální podoby
Směrnice. Zaslané materiály od Ministerstva
jsme také konzultovali s naším novým partnerem – bvp BRAUN PARTNERS.

Letos jsme dále založili „advokační skupinu"
(zájem projevili Jan Vobořil z IuRe, David
Albrecht ze Sdílej bezpečně, Lucie Straková z Open Content a wikipedista Václav
Zouzalík), která bude soustavně sledovat
změny v české i evropské legislativě na poli
autorského práva, svobody internetu a dalších oblastí, které mohou ovlivnit Wikimedia projekty. Cílem je předcházet případným hrozbám a lobbovat za co nejlepší
podmínky pro fungování (nejen) našich
aktivit. Kontakty chceme rozšiřovat o další
relevantní organizace.

* Svobodná licence je taková licence k užití autorskoprávně chráněného díla, která povoluje jeho další
užívání a zpracování. Svobodně licencovaná textová,
obrazová a hudební díla se označují jako tzv. svobodný
(nebo otevřený) obsah.

Ministerstvu jsme zaslali připomínky k oblastem datamining, svobody internetu
a ochrany volných děl.
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WIKIDATA/TECH

POMÁHÁME ČESKÝM INSTITUCÍM S ORIENTACÍ VE
WIKIDATECH
Pro české kulturní instituce není jednoduché porozumět Wikidatům, svobodné databázi „všeho” provozované nadací Wikimedia.
Když budou mít česká muzea a knihovny dostatek informací,
nejen, že se sdílení propojených otevřených dat v Česku přizpůsobíme trendu digitalizace, ale také se do budoucna vyhneme
předraženým státním zakázkám na projekty, které by se pravděpodobně daly inovativněji řešit právě za pomoci Wikidat.
Během roku 2019 jsme pro české instituce zpracovali kvalitní
informační stránku (https://wikidata.wikimedia.cz) a zprovoznili
jsme také informační e-mail (wikidata@wikimedia.cz).

ABART
BIBLIOGRAFIE DĚJIN
ČESKÝCH ZEMÍ
DIVADELNÍ INSTITUT
DROBNÉ PAMÁTKY
KŘÍŽKY A VETŘELCI
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
400/27 (REGIONÁLNÍ
DATABÁZE STAVEB)
PLADIAS
WIKISKRIPTA

V listopadu jsme ve spolupráci se Sdružením knihovníků a informačních pracovníků uspořádali přednášku pro 15 českých
knihovníků a knihovnic zpravidla z technicky orientovaných
oddělení knihoven.
Do třetice podporujeme tvorbu technických nástrojů, jež
usnadňují propojování datových sad. Náš člen vyvinul nástroj POI
Import (tools.wmflabs.org/poiimport), který umožňuje poloruční
párování dat podle souřadnic. Podpořili jsme také projekt Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, jejíž tým vyvinul
tzv. Wikibase loader pro nástroj LinkedPipes ETL pro pravidelné
synchronizace mezi databázemi a Wikidaty.
Díky práci naší i práci moha dobrovolníků české komunity Wikidat poskytujeme součinnost rostoucímu počtu českých databází
← V roce 2019 jsme byli v kontaktu s nejméně 8 databázemi (dle
abecedy)

PRŮKOPNICKÁ DATOVÁ SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍ
KNIHOVNOU
Spolupráce s Národní knihovnou České republiky se datuje
hluboko do historie našeho sdružení, ale až v roce 2019 se naplno zužitkovaly existující kontakty a podařilo se nám zrealizovat
projekt propojení báze národních autorit Národní knihovny
s Wikidaty.
773 000 záznamů, jež byly po léta sestavovány knihovnami, byly
upgradovány na otevřená propojená data, díky tomu, že jsme je
opatřili odkazem do Wikidat a publikovali celý dataset pod licencí CC-0. Zvýšila se i kvalita samotných Wikidat, jelikož se podařilo
opatřit několik desítek tisíc položek osob informacemi o dnech
narození a úmrtí. Projekt plně financovala Národní knihovna
včetně mzdových nákladů na naší straně a spolupráce bude pokračovat neutuchajícím tempem v roce 2020.
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ROZVÍJÍME ČESKOU TECHNICKOU
KOMUNITU WIKIDAT
Kromě toho, že se soustředíme na prezentaci
Wikidat navenek, zabýváme se také rozvíjením dovedností naší dobrovolnické komunity.
V dubnu 2019 jsme uspořádali další ze série
již tradičních pardubických workshopů, tentokrát na téma pokročilých příkazů v jazyce
SPARQL. V srpnu jsme se sešli na menším semináři na téma webového scrapingu; z přednášky vznikl i poměrně podrobný návod
pro ty, kteří se nemohli dostavit. Bohužel je
počet dobrovolníků a dobrovolnic ochotných
uspořádat technický seminář zatím nízký. Na
základě tohoto faktu jsme se rozhodli, že v
příštím roce budeme podporovat formát jednoduchých akcí organizovaných jednotlivými
dobrovolníky a dobrovolnicemi, a to na technická témata, která je zajímají – pod heslem
„každý umí něco”.
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WIKIMEDIA
HACKATHON 2019
PRAGUE
V roce 2018 jsme byli vybráni zástupci Wikimedia Foundation jako pořadatelská země
pro druhou největší komunitní Wikimedia
akci – Wikimedia Hackathon.
Jde o setkání zástupců technické Wikimedia
komunity z celého světa, dobrovolníků s vývojáři z různých poboček, či přímo nadace
Wikimedia. Jde o jedinečnou možnost, kdy
se mohou lidé, kteří se často znají pouze pod
svými uživatelskými jmény, mohou setkat
a pracovat společně na jednom místě na
projektech, které rozvíjí všechny Wikimedia
projekty po technické stránce. Jde o budování celosvětové komunity.
K vyrovnání možností jednotlivců je uvolňován každoročně velká část rozpočtu akce na
stipendia pro účastníky. K částce přispívají i
další pobočky, přímo – jako Wikimedia Deutschland, či řada dalších nepřímo tím, že hradí zástupcům své komunity náklady spojené
s jejich účastí. I díky tomu bylo letos možné
přivítat 221 účastníků z více než 47 zemí
světa. Z nich bylo 103 nováčků.
Organizace celé akce byla velmi komplexní
a zabrala bezmála rok. Jsme malou organizací, přípravy koordinoval 3 členný tým – koordinátorka Natalia Szelachowska, výkonná
ředitelka Klára Joklová a programová manažerka event týmu Nadace Wikimedia Rachel
Farrand. Kromě toho akci podpořila v průběhu příprav řada dalších.
Velkou podporou byla domluva, pro akci
stěžejního, partnerství s Národní technickou
knihovnou, kde jsme celou akci, s podporou
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Wikimedia Foundation, 17. – 19. května 2019
uspořádali. Neformální program začínal
ovšem už 16. a končil 20. května a charakter
akce vyžadoval možnost nepřetržité práce.
Řada účastníků dá programování přednost
před neformálními aktivitami, které celou
akci, zejména ve večerních hodinách, také
provází.
Hlavními tematickými oblastmi byly projekty
zaměřené na Zkušenosti nových Wikipedistů (New Editor Experience), vývoj mobilní
aplikace pro Wikimedia Commons a nástroje podporující využití Wikipedie ve výuce.
Účastníci ale pracovali na mnohem širším
porfoliu projektů, celkově jich pouze na
akci dokončili přes šest desítek. Typické pro
Hackathon je, že účastníci sami jsou velmi
aktivní a pracují zde intenzivně na svých
dlouhodobých projektech, či projekty na akci
sami navrhují a projekty dyzajnují.
Pro nás bylo stěžejní také oslovit a propojit
sdílení mezi českou částí technické komunity, které se ujal radní a zároveň dobrovolný
manažer programu Wikidata/Tech Vojtěch
Dostál. Na setkáních české komunity se setkaly více než dvě desítky dobrovolníků, což
z nich udělalo setkání dosud největší. Podařilo se také propojit odborníky z příbuzných
oblastí a naplánovat další vývoj aktivit, tuto
část jsme tedy vnímali jako úspěšnou.
Zpětná vazba na vybrané prostory, doprovodný program i celkovou organizaci byla
velmi pozitivní, stejně jako nálada, která
panovala po celou dobu uvnitř technické
komunity. Můžeme tedy konstatovat, že se
WMČR pořádání akce zhostila velmi dobře.
Nutno dodat, že bez řady partnerů a dobrovolníků na místě by se to nikdy v této podobě nepovedlo.

WIKIKONFERENCE 2019
Již 11. ročník Wikikonference, největšího pravidelného setkání lidí, kteří se zajímají o dění
v projektech Wikimedia v České republice, se
v roce 2019 konal 23. listopadu v Pardubicích.
Akci spolek Wikimedia Česká republika mohl
v tomto městě poprvé pořádat díky podpoře Univerzity Pardubice, která účastníkům
a účastnicím konference nabídla prostory
Auly Arnošta z Pardubic. Nepostradatelným
článkem realizačního týmu byli Martin a Petr
Urbancovi a celý tým dobrovolníků, kteří se
podílel na organizační agendě. Záznamy
z této nezapomenutelné akce máme díky
fotografům: Gampemu, Benovi Skálovi a fotografovi Univerzity Pardubice.

XI.

[[ WIKI
KON
FEREN
CE ]]
23. listopadu 2019
9:00-18:00
Univerzita Pardubice
Připojte se k tvůrcům české
Wikipedie na akci plné přednášek,
diskuzí, hodnocení a s kurzem
pro všechny nové zájemce!

Č E S K Á

R E P U B L I K A

Více o programu a registraci
se dozvíte na

wikikonference.cz

Univerzita se stala místem setkání tvůrců
a tvůrkyň české Wikipedie, členů a členek
spolku Wikimedia a zájemců a zájemkyň ze
stran veřejnosti. Všichni zúčastnění, kterých
bylo letos téměř sedmdesát, sdíleli zkušenosti s touto největší internetovou encyklopedií,
hodnotili uplynulý rok a diskutovali nad projekty a vizemi do let budoucích.

Celá událost začala v devět hodin. Jejím programem nás
provedl zkušený wikipedista, Marek Blahuš. Úvodní slovo
měla Klára Joklová, výkonná ředitelka spolku Wikimedia, po
které se mikrofonu ujali: manažer multimédií, Jakub Holzer,
a manažerka eduprojektů, Lucie Schubert. Před obědem
se s námi podělili o své zkušenosti s encyklopedií nováčci.
S plnými žaludky jsme se ohlédli za rokem minulým a podívali jsme se společně do zákulisí Wikipedie. S blížící se šestou
hodinou se neúprosně schylovalo ke konci této jedinečné
události, ve kterém zájemci a zájemkyně dostali příležitost
prakticky si vyzkoušet editování v ozhraní Wikipedie se zkušeným wikipedistou Gampem.

ÚTRŽKY Z MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Spolupracujeme také na mezinárodní úrovni, kde probíhá většina strategických jednání:

»

výkonná ředitelka Klára Joklová se spolu s předsedou Vojtěchem Dostálem zapojila do pokračující přípravy tvorby strategie Wikimedia Summitu 2019 v Berlíně a na
Wikimanii 2019 ve Stockholmu, tato setkání jsou průběžně provázena řadou jednání
a spoluprací, např. mezi vedením ostatních poboček Wikimedia po světě a navazují
na série obdobných jednání

»

radní Jan Loužek a manažer pro multimedia Jakub Holzer reprezentovali na CEE
Meetingu 2019 v Bělehradě

»

předseda Josef Klamo se účastnil Chairpersons meetingu 2019 v Paříži
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FINANCE
GRANTY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘEVEDENÉ Z R. 2018
Název projektu

Protistrana

Kč

Komentář

Annual Plan Grants
2018

Wikimedia
Foundation

44 103

Wikimedia Hackathon
2019 Prague

Wikimedia
Foundation

686 748

1. splátka pro období
09/2018 – 06/2019

Senioři píší Wikipedii

Nadační fond Veolia

49 000

období 07/2018 –
06/2019

GRANTY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ V R. 2019
Název projektu

Protistrana

Kč

Komentář

Annual Plan Grants
2019

Wikimedia
Foundation

2 788 330

částečně se čerpá v
roce 2020

Wikimedia Hackathon
2019 Prague

Wikimedia
Foundation

779 328

2. splátka pro období
09/2018 – 06/2019
(ponížená o nedočerpanou částku)

Rozvoj programu Senioři píší Wikipedii

MONETA Money bank

50 000

Senioři píší Wikipedii

Nadační fond Veolia

50 000

období 07/2019 –
06/2020

Let’s develop Wikipedia together

Velvyslanectví
Spojených států
amerických

111 090

5 000 USD, projekt
pro r. 2019 – 21

GRANTY A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ V R. 2019
Název projektu

Protistrana

Kč

Komentář

Národní knihovna
2019

Národní knihovna ČR

200 000

z toho 18 000 Kč převedeno do r. 2020

New Editor
Experiences program

Wikimedia
Foundation

32 948

zbývající část proplacena až v roce 2020

členské příspěvky

10 100

individuální dary

60 304

poplatky za
workshopy
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účastníci

33 700

budou využity v následujících letech

NÁKLADY
Výdaje jsou průběžně zaznamenávány v aplikaci Tracker pro transparentní
řízení a účetnictví: https://tracker.wikimedia.cz.
Kategorie

Částka čerpaná v roce 2019 (Kč)

Programové priority
Programy Multimédií

116 152
(z toho 33 760 program Fotíme Česko/Mediagrant)

Vzdělávací (EDU) programy

174 796
– z toho:
57 355 z APG 2019,
49 000 z NF Veolia 2018/19,
18 442 z NF Veolia 2019/20,
49 999 z MONETA Money Bank,
( z toho 124.338 Kč mzdy zaměstnanců)

Wikidata/Tech program

2 761

Wikimedia Hackathon 2019 Prague

1 469 446

Operační výdaje
Kancelář a kancelářské výdaje

338 755

Prezentační výdaje

101 169
(z toho Wikikonference – 57 875)

Schůzky a cestovní stipendia

63 387

Mzdy zaměstnanců a odměny kontraktorů, vzdělávání zaměstnanců
Mzdy zaměstnanců a externích kontraktorů
z APG 2019 (mimo účelově vázané výdaje)

2 031 687
(z toho 25 600 Kč rozvojový fond pro
zaměstnance)

Další spolkové výdaje
Podpora Free Knowledge Advocacy Group EU

20 937

Vývoj Trackeru

6 625
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New Editor Experiences

40 200

APG 2018 – dočerpání

44 103

Chairpersons meeting – dočerpání

12 844

Náklady spolupráce s Národní knihovnou

107 500

Ostatní provozní náklady

42 701

Celkem

4 573 063

VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNICTVÍ
Vybrané údaje z účetnictví

za rok 2019 (v Kč)

Materiálové náklady vč. drobného majetku
Opravy a udržování

865

Cestovné zaměstnanci, kontraktoři, komunita

136 985

Náklady na občerstvení na akcích

759 445

Služby

1 297 577

Mzdy – pracovní smlouvy, DPČ, DPP

1 724 910

Mzdy – zdravotní a sociální pojištění

487 148

Ostatní náklady (kurzové rozdíly, poplatky
apod.)

61 912

Náklady celkem

4 573 063

Tržby za služby a prodej zboží (vč. kurzovné)

274 303

Nadační příspěvky a granty

4 358 035

Členské příspěvky

10 100

Ostatní výnosy (kurzové zisky apod.)

31 379

Výnosy celkem

4 673 817

Hospodářský výsledek (zisk)

100 754

Výroční zpráva obsahuje vybrané údaje z účetní
závěrky. Kompletní účetní závěrka je uložena ve
sbírce listin.
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DÁRCI A PARTNEŘI
Děkujeme za spolupráci a podporu našim dárcům a partnerům.

Partneři
Akademie věd ČR
Americké centrum
Aliance otevřeného vzdělávání
Česká ženská lobby
ČVUT
Digikoalice
Elixír do škol a síť DIGI center v ČR
Elpida o.p.s – Centrum Elpida Praha
Gymnázium Thomase Manna
Goethe-Institut Prag
GEG ČR – Google Education Group
Institut Bohuslava Martinů
Interkultura (Martin Sedláček)
Jihočeská vědecká knihovna
Knihovna města Plzně
Magistrát hlavního města Prahy
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Město Litomyšl
Město Prachatice

Svaz knihovníků a informačních pracovníků
České republiky
TEDx EDU Praha
Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR)
Velvyslanectví Švédska
Velvyslanectví Spojených států amerických
v Praze
Vědecká knihovna v Olomouci
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Za podporu seniorského Wikiměsta patří velký
díky městu Přeštice a Domu historie Přešticka
Granty a nadace
Wikimedia Foundation – Annual Plan Grant
2019, uhrazení nákladů Wikimedia Hackathonu
2019 Prague
Nadační fond Veolia (Program Stále s úsměvem
– Aktivně po celý život) – Senioři píší Wikipedii
Nadační fond MONETA Money Bank (Program
podpory potřebným – rozvoj programu Senioři
píší Wikipedii)
Embassy of the United States of America (Small
Grants Program – Komunitní programy a Multimédia)

Městská knihovna Havířov

Další dárci v roce 2019

Městská knihovna Praha

Albatros Media – ceny pro Czech Wiki Photo
2019 a soutěž Hvězda svobody

Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni

ACTIVE 24 – provoz webu

Moravská zemská knihovna

bvp Braun Partners – pro bono právní služby

Národní knihovna ČR

AK Koutná, Slušná & Bělohlávek – pro bono
právní služby

Národní památkový ústav
Národní technická knihovna
Regionální knihovna Karviná

LMC (Jobs.cz) – inzertní služby
ÚSTR – ceny pro soutěž Hvězda svobody

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad
Labem
Sociologický ústav AV ČR
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