
Editing Journey

VĚK

27 let

MÍSTO:

Soul, Jižní Korea

ZAMĚSTNÁNÍ

Grafička na volné noze

VZDĚLÁNÍ:

Univerzita

JAZYKY::

Korejština (plynulá)
Japonština (pokročilá)
Angličtina (pokročilá)

Nízká Vysoká

Nízká Vysoká

Úroveň  technických  dovedností

Úroveň psacích dovedností

Společenský aktivista
Jae-Hee

Pozadí

Jae-Hee absolvovala před dvěma lety vysokou 
školu a v současné době pracuje jako grafička 
na volné noze. Žije na předměstí Soulu se svými 
rodiči a mladší sestrou. Ve svém volném čase 
pracuje na svém digitálním umění a fotografování, 
které zveřejňuje na svých osobních stránkách přes 
WordPress. Miluje čtení, zvláště fantasy a sci-fi 

příběhy jak v korejštině tak v japonštině. Během 
svých studií na univerzitě (obor udržitelný design) 
se začala zajímat o problematiku životního pros-
tředí. Nyní dobrovolničí pro neziskovou organizaci 
ochrany životního prostředí, která školí lidi o 
udržitelném způsobu života, a sdílí podobné tipy 
týkající se životního stylu na svém osobním blogu.

Technické návyky

Poprvé začala používat počítač na základní škole 
a na střední škole dostala svůj první smartphone. 
Aktivně používá sociální sítě, zejména Twitter, aby 
sdílela svou práci a texty a také aby mohla sledo-
vat další enviromentální skupiny. Je známá svým 

online uživatelským jménem „jigu“. Naučila se 
základní HTML, aby spustila své webové stránky a 
pro svůj grafický design a umění používá software 
od firmy Adobe.

Vnímání Wikipedie

Poprvé použila Wikipedii na univerzitě a poté 
ji začala používat častěji, když hledala fantasy 
literaturu a inspiraci pro své umění. Používá větši-
nou anglickou a japonskou Wikipedii, protože na 
korejské Wikipedii často najde nesprávné překlady 

nebo neúplné informace. Vidí Wikipedii jako 
formální a správný zdroj informací ve srovnání 
s jinými webovými stránkami, jako je Namuwi-
ki, která je více zdvořilá, ale také uvolněnější a 
spolupracující.

Macbook Pro
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ Grafické
práce, údržba webových stránek, 
psaní, editace Wikipedie

iPad
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Čtení,
hledání inspirace pro práci a rychlé 
prohlížení internetu, když není doma

iPhone 6S
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Volání, posílání 
zpráv přátelům pomocí služeb Kakao 
Talk a Twitter
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Na události edit-a- 
thon překládá 
článek o kompos-
tování
z anglické 
Wikipedie a postup 
jí připadá snadný.

Dozví se o 
edit-a-thonu 
zaměřeném na zero 
waste od skupiny, 
kterou sleduje na 
Twitteru a rozhodne 
se ho navštívit.

Pokračuje v 
přispívání do 
korejské Wikipedie v 
otázkách životního 
prostředí, většinou 
překládá obsah z 
anglické verze 
Wikipedie.

Své editace sdílí na 
Twitteru a dostává 
dobrou zpětnou 
vazbu.

Trvalý konflikt ji 
frustruje a tak raději 
článek zveřejní na 
svých webových 
stránkách a na 
Namuwiki

Nadále upravuje 
Wikipedii, ale počíná 
si opatrněji, aby
předešla možnému 

Jeden z jejích článků je kvůli encyklope-
dické významnosti nominován na 
smazání. Přečte si pravidla a domnívá se, 
že byly špatně použity.

Cílové zkušenosti
• Svobodně a bez konfliktů či omezování 

sdílet své názory tak, jak to má ve zvyku 
jinde online.

Konečné cíle
• Zvyšovat povědomí o otázkách životního 

prostředí

• Spolupracovat s dalšími environmentalisty

Výzvy
• Pochopení zásad Wikipedie, jako je 

ověřitelnost a notabilita. Frustruje ji, že 
nemůže prostě napsat to, co zná, stejně 
jako na svých webových stránkách

• Viděla i zažila sociální konflikt na Wikipe-
dii. Obdržela výrazně negativní eakce na 
své úpravy.

• Překlad trvá dlouhou dobu. Nástroj pro 
strojový překlad na Wikipedii zvládne jen 
něco a ona musí překládat většinu obsahu 
sama.

Průběh úprav



Editing Journey

Starší notebook Lenovo
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Práce do školy, 
online surfování, čtení

HTC Android, s omezeným datovým tarifem
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Volání, textové 
zprávy, prohlížení map.

Nízká Vysoká

Nízká Vysoká

Úroveň  technických  dovedností

Úroveň psacích dovedností
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Při čtení si všiml 
tlačítka Editovat, 
zjistil, že editovat 
může každý a 
prozkoumal editační 
rozhraní. O editaci 
se ale nepokouší.

O několik let později 
si všimne zastaralé 
informace v článku 
o německém městě 
a chce ho opravit, 
protože to město 
navštívil.

Anonymně
edituje pomocí
vizuálního
editoru a
postup je
pro něj snadný.

Zaregistruje 
se a provádí 
stále
složitější 
úpravy
vědeckých a 
historických 
témat, která 
dobře zná.

Část jím 
editovaného 
článku je 
označena jako 
nesprávně 
zdrojovaná, ale 
on neví, co to 
znamená. 

Objeví existenci 
diskusních stránek, 
kde jej jiný wikipedista 
nasměruje na pravidla 
ověřitelnosti. Z pravidel 
zjistí, jak má svou 
editaci upravit tak, aby 
pravidlům Wikipedie 
vyhovoval.

Pokračuje s 
editací. Někdo 
změní tabulku, 
kterou vytvořil 
a je šťastný, že 
jí někdo jiný 
vylepšil.

Více se zapojuje do 
komunitní činnosti, 
účastní se diskusí a 
opravuje příspěvky 
jiných wikipedistů.

VĚK

17 let

MÍSTO::

Olomouc, Česká republika

ZAMĚSTNÁNÍ:

Student

VZDĚLÁNÍ:

Střední škola

JAZYKY:

Čeština (plynulá) 
Němčina (konverzační) 
Slovenština (základy) 
Angličtina (základy)

Sdíleč informací
Yanko

Pozadí

Yanko pochází z malé vesnice za Olomoucí, kam 
chodí na střední školu. Žije s rodiči a dvěma 
mladšími sourozenci. Spoustu času tráví do-
jížděním do školy a ze školy a s rodinou. Když 
se nudí v autobuse, čte si a poslouchá punkovou 
hudbu. O víkendech se věnuje jízdě na kole s rodi-
nou, opravuje jízdní kola a věnuje se svým úkolům. 

Má v úmyslu se na univerzitě věnovat vědě a 
navštěvuje vědecké události a panely. Velmi se za-
jímá i o německé dějiny, protože během studijního 
pobytu v Berlíně a Mnichově chodil do německé 
třídy, což se mu moc líbilo. Od té třídy zkoumá 
německou historii sám, aby se dozvěděl víc.

Technické návyky

Yanko se cítí pohodlně při používání a zkoumání 
nových online platforem. K plánování výletů na 
kole používá Mapy Google a Mapy.cz. Používá 
Facebook ke spojení s přáteli a sdílení fotografií a 
líbí se mu, že může zanechávat stopy svého kaž-
dodenního života. K objevování a poslechu nové 
hudby používá YouTube. Kdykoli se chce naučit 

něco nového, jde nejdřív na Google a přečte si 
hlavní výsledky vyhledávání. Tráví spoustu času 
online čtením o vědě a německé historii. Podílel 
se na online fóru, kde hodnotil cyklistické stezky 
v České republice, publikoval jejich fotografie a 
vytvářel jejich mapy. 

Vnímání Wikipedie

O Wikipedii “vždy věděl”. Na Wikipedii auto-
maticky hledá celou řadu věcí, např. 

kapely, historii, nová vědecká témata atd. Využívá 
většinou českou Wikipedii, někdy německou kvůli 

německé historii, a někdy také anglickou kvůli 
tématům, která nejsou v češtině (čte je pomocí 
Google překladače). Myslí si, že Wikipedie je 
úžasný zdroj informací a používá ji pokaždé, když 
studuje něco nového..

Cílové zkušenosti
• Postupně provádět pokročilejší úpravy, 

aby se mohl stát technicky kvalifikovaným 
redaktorem

• Být součástí procesu spolupráce na Wiki-
pedii a podílet se na něm

Konečné cíle
• Tvořit články na témata, která dobře zná, 

užitečnější a správnější pro sebe i pro 
ostatní

• Rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti 
technologií

• Vytvořit hmatatelný důkaz svých techno-
logických znalostí

Výzvy
• Nebyl si vědom pravidel a zásad o tom, 

jak má být obsah napsán a/nebo citován 
pro Wikipedii 

•  Nevědel, že může na wiki komunikovat s 
ostatními uživateli

Průběh úprav



Editing Journey

Stolní počítač HP, v práci
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Práce
(tabulky, statistický software),
čtení zpráv, e-mail

Chytrý telefon Samsung
ANDROIDEM PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: 
Volání, psaní zpráv, navigace

Notebook Dell, doma
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Online
výzkum, e-mail, čtení
Facebooku, ukládání
fotografií

Nízká Vysoká

Nízká Vysoká

Úroveň  technických  dovedností

Úroveň psacích dovedností
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Čte článek o Velkomoravské říší a 
všimne si zásadní chyby. Ví, že ji 
může opravit, protože právě na dané 
téma dokončil dvě knihy.

Vytváří si 
uživatelský účet, 
protože si myslí, že 
ho k editování mít 
musí.

Bez problémů tuto 
věcnou chybu 
opraví pomocí 
vizuálního editoru.

Pokračuje ve čtení
souvisejících článků
a znovu se delší
dobu nesnaží
o úpravu.

Obdrží e-mail s
upozorněním na uvítací
zprávu umístěnou na
jeho uživatelské stránce.
Odmítne ji coby zprávu
od bota.

O několik měsíců
později vidí další
nepřesnost v článku o 
politické straně a 
rychle ji opraví 
pomocí vizuálního 
editoru.

I nadále vnímá další
chyby nebo neúplné
informace, ale úpravy
provádí jen tehdy, 
je-li
to snadné..

VĚK:

51 let

MÍSTO:

Olomouc, Česká
republika

ZAMĚSTNÁNÍ:

Analytik dat

VZDĚLÁNÍ:

Univerzita

JAZYKY:

Čeština (plynulá)
Polština (pokročilá)
Angličtina (základní)
Slovenština (základní)

Reaktivní korektor
Josef

Pozadí

Josef žije v Praze a pracuje jako analytik dat pro 
mediální společnost. Je ženatý 24 let a má 18letou 
dceru. Zajímá se o historii a politiku a rád čte 
faktografické knihy o české, slovenské a polské 

historii. O víkendech tráví čas se svou rodinou, 
navštěvuje knihovnu a místní muzea a věnuje se 
fotografování.

Technické návyky

Josef v práci pracuje se stolním počítačem, na 
němž k práci většinou používá Excel a statistický 
software. Každý den čte zprávy online a někdy 
komentuje články o aktuálních událostech. Doma 
má notebook, kde vyhledává na serveru Seznam.

cz (český webový portál) a Google další informace 
o historických událostech, o kterých v současné 
době čte. Má účet na Facebooku, ale většinou 
jen prochází statusy přátel a rodiny a nepíše 
příspěvky.

Vnímání Wikipedie

Často používá Wikipedii při hledání informací o 
historických a politických událostech. Myslí si, 
že Wikipedie je dobrým startovním bodem pro 
dozvědění se informací o novém tématu. Pro 
pokročilejší informace je možné použít seznam 
referencí. Používá většinou českou Wikipedii, ale 
někdy použije anglickou, slovenskou nebo polskou 
Wikipedii, protože si myslí, že česká má neúplné 

informace a protože každá z těchto Wikipedií má 
vlastní kulturní perspektivu. Josef se domnívá, že 
by měli upravovat pouze lidé, kteří mají autoritu 
ve svém oboru a předpokládá, že existuje výbor, 
který hodnotí obsah. Z novinového článku o 
Wikipedii se dozvěděl, že úpravy může provádět 
každý.

Cílové zkušenosti
• Provádět úpravy snadno a rychle bez nut-

nosti vynakládat úsilí k osvojení nového 
obsahu nebo způsobu upravovánít

Konečné cíle
• Opravovat zjevné nepřesnosti nebo chyby, 

které najde při čtení Wikipedie.

Výzvy
• Domnívá se, že není způsobilý provádět 

podstatnější úpravy, protože se domnívá, 
že by Wikipedie měla být editována 
odborníky

• Domnívá se, že editace je časově náročná 
(„práce“), zejména při vytváření nového 
obsahu, při hledání citací nebo při editaci 
tématu, které moc nezná, i když se tyto 
úkoly ani nesnažil

Průběh úprav



Editing Journey

Cílové zkušenosti
• Přidávat odkazy a obsah z jeho díla, 

které se objeví na Wikipedě okamžitě a 
veřejně, aniž by byly zpochybněny nebo 
odstraněny

Konečné cíle
• Zvyšovat povědomí o specifických 

manažerských postupech, na které se 
specializuje

• Aby se jeho práce objevila v nejlepších 
výsledcích vyhledávání Google

• Nasměrovat potenciální zákazníky na 
webové stránky jeho firmy

Výzvy
• Pochopení a dodržování zásad konfliktu 

zájmů Wikipedie

Notebook Samsung
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: E-maily,
psaní kvůli práci a svému
blogu

iPhone
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Volání, zasílání 
zpráv na KakaoTalk, sociální média
(Facebook, Kakao Story, Instagram)

Nízká Vysoká

Nízká Vysoká

Úroveň  technických  dovedností

Úroveň psacích dovedností

P R V N Í  E D I T A C EV O L B A I N T E R A K C E V Ý H L E D+

–

P
Ř

ÍS
T

U
P

Přečte si článek o 
manažerských 
postupech a chce 
přidat svou 
patentovanou 
metodu.

Hledá na Google 
„jak upravovat 
Wikipedii“
a najde podrobný 
článek

Zaregistruje se a 
použije jako 
uživatelské jméno 
název své firmy.

Přidá odstavec o své
metodě do
článku, včetně odkazů
na jeho webové 
stránky
a blog. Potěšilo ho,
že mohl svou úpravu
okamžitě zveřejnit.

O dva týdny později mu přijde e-mail s upozorněním, že jiný 
wikipedista vrátil jeho úpravu zpět. Onoho dalšího wikipedistu 
nezná a je naštvaný, že jeho editace byla vrácena zpět.

Pokouší se vložit odstavec do článku 
znova, s dalšími zdroji, ale editace je 
znovu rozporována dalšími wikipedisty.

Frustruje ho, že nemůže 
sdílet svou vlastní práci, 
ale nepokouší se editovat 
znovu.

Budovatel publika
Gong-Yoo
VĚK:

37 let

MÍSTO:

Soul, Jižní Korea

ZAMĚSTNÁNÍ:

Podnikatel

VZDĚLÁNÍ:

Univerzita, MBA

JAZYKY:

Korejština (plynulá)
Angličtina (základy)

Pozadí

Gong-Yoo založil svou poradenskou firmu po 
mnoha letech působení v soukromém sektoru. Žije 
v Soulu se svou ženou a dvěma malými dětmi. Má 
vysokoškolské vzdělání v oblasti účetnictví a titul 

MBA. Naprostou většinu času tráví prací nebo s 
rodinou, píše o manažerských pravidlech pro svůj 
blog na službě Naver a setkává se s potenciálními 
klienty na večeři nebo na odborných akcích.

Technické návyky

Má osobní notebook s Windows, který používá 
pro práci a psaní, a iPhone, který často využívá 
pro obchodní hovory a sledování a zveřejňování 
na sociálních médiích. Píše pro svůj vlastní blog na 
Naveru, který tam patří mezi nejlépe hodnocené 
obchodní blogy. Přispívá tam také na fóra tématy 

týkající se podnikání a managementu s cílem ještě 
více šířit své znalosti. S internetem pracuje velmi 
často, ale i přesto mu nějakou dobu zabralo, než 
se svůj blog naučil upravovat. Nyní se pohybuje 
plynule mezi Naverem a jeho různými sociálními 
účty a neustále aktualizuje své online profily..

Vnímání Wikipedie

Gong-Yoo se poprvé dozvěděl o korejské Wikipe-
dii před 8 lety. Považuje ji za nesmírně užitečnou 
pro vysvětlení nových témat a při psaní nového 
tématu na svůj blog často prohledává korejskou 
a anglickou Wikipedii. Fakt, že Wikipedii může 

editovat každý se dozvěděl až teprve nedávno, 
když ho o tom informoval článek v novinách. I 
přesto ale není obeznámen se zásadami, které na 
Wikipedii platí.

Průběh úprav



Průběh úprav

Notebook Samsung
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Školní práce,
psaní, sledování pořadů a videí

Smartphone LG s Androidem
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Volání, zasílání
zpráv na Kakao Talk, sociální média
(Twitter, Facebook, Snapchat)

Nízká Vysoká

Nízká Vysoká

Úroveň  technických  dovedností

Úroveň psacích dovedností
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Dostala školní úkol zveřejnit dokumentaci k 
výzkumu pod svobodnou licencí – na blogu 
univerzity nebo na Wikipedii. Vybrala si 
Wikipedii, protože už ji zná.

Učitel jí poskytne tahák 
se základními značkami 
wikitextu, který je pro ní 
složitý, ale učí se s jeho 
pomocí. 

Zkouší zdrojový editor, jeho používání je 
pro niobtížné. Pomocí Google hledá 
průvodceeditacemi a dozví se o vizuálním 
editoru,který editaci usnadňuje.

Tři týdny věnuje koncipování článku
v dokumentu aplikace Word. Zveřejní jej 
na Wikipedii a svému učiteli pošle odkaz.

Později obdrží e-maily, 
že jiní wikipedisté jí 
vytýkají, že článek není 
napsán dostatečně 
encyklopedicky.

Přejde na článek a 
vidí na něm 
upozornění, které 
odkazuje na pravidla. 
Přečte si je, ale stále 
si není jistá, jak 
článek opravit.

Jelikož již byla oznámkována, necítí za svou 
povinnost článek opravit a v editaci již 
nepokračuje.

Odškrtávač
Mina
VĚK

20 let

MÍSTO:

Soul, Jižní Korea

ZAMĚSTNÁNÍ:

Student

VZDĚLÁNÍ:

Univerzita

JAZYKY::

Korejština (plynulá)
Angličtina (pokročilá)

Cílové zkušenosti
• Provádět úpravy rychle a hladce, aby 

snadno splnila zadaný úkol

Konečné cíle
• Dokončit školní úkol zveřejněním doku-

mentace k výzkumu na veřejné doméně

Výzvy
• Rozhraní pro úpravy jí přišlo neintuitivní, 

zejména zdrojový editor

• Porozumění implementaci zásad Wiki-
pedie

Pozadí

Mina v současné době studuje mezinárodní 
vztahy na Národní univerzitě v Soulu. Žije s 
rodiči a většinu času tráví ve škole nebo studi-
em. U víkendech studuje angličtinu na hagwonu 
(soukromá akademie), protože chce magisterský 
titul získat v USA či VB. Volný čas tráví s přáteli 
nebo  sledováním videí online, zejména TV pořady 

v angličtině a přednášky TED. Mina ráda čte a snaží 
se číst knihy o tématech zmiňovaných v před-
náškách. Nedávno se stala členkou knižního klubu 
pro mezinárodní rozvoj graduovaných studentů, o 
kterém se dozvěděla na Twitteru, tak se o tématu 
může naučit více.

Technické návyky

Mina má vždy při sobě svůj smartphone a přehled 
o světě kolem a o přátelích udržuje pomocí celé 
řady aplikací. Facebook používá „ke všemu“; aplik-
aci Facebook Messenger ke komunikaci s přáteli; 
sleduje stránky týkající se jejích zájmů. 

Mina používá Snapchat a KakaoTalk, aby zůstala 
v kontaktu s přáteli a Twitter ke sledování zpráv.. 
Google využívá k vyhledávání bezplatných digitál-
ních kopií knih, které doporučují její pedagogové, 
a YouTube na sledování dokumentárních filmů a 
politických komentářů.

Vnímání Wikipedie

Wikipedii používá hodně, zejména pro školní úkoly. 
Mina na Wikipedii narazí hned při prvním hledání 
tématu pomocí Google. Používaný jazyk závisí na 
tom, co zrovna hledá. Na témata související s Ko-
reou, např. aspekty národní politiky nebo kultury 

používá korejskou Wikipedii, ale většinou pro své 
školní záležitosti používá Wikipedii anglickou, ne-
boť je akademičtější a formálnější. Také využívala 
licenci Wikimedia Commons k nalezení obrázků 
pro své referáty.



Editing Journey

Notebook s Windows
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: E-mail, online 
surfování, Skype

Chytrý telefon Nokia
PRIMÁRNÍ POUŽITÍ: Volání

Nízká Vysoká

Nízká Vysoká

Úroveň  technických  dovedností

Úroveň psacích dovedností
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Dozví se o kurzu 
editace Wikipedie 
pro seniory v místní 
knihovně a chce se o 
něm dozvědět víc.

Na kurzu ji nadchne 
instruktorovo 
vysvětlování 
Wikipedie a je 
šťastná, že potkala 
další účastníky.

Zkouší svou první 
úpravu, ale není si 
jistá tím, co má 
editovat.

Instruktor poskytuje 
individuální podporu 
a navrhuje, aby 
upravila článek o 
rostlině ve své 
zahradě. Rozšíří 
článek o divokých 
jahodách.

Po kurzu zkusí 
editovat článek o 
místním muzeu. 
Chce přidat vlastní 
fotografii, kterou 
pořídila, ale neví 
jak. 

Napíše instruktorovi 
a ten jí pošle
podrobné pokyny. 
Postupuje podle nich 
a snadno fotografii 
nahraje.

Necítí potřebu se 
znovu vracet k 
editování, ale přesto 
chodí na offline 
wikipedické události 
a doporučuje kurz 
svým přátelům

Zapojený internista
Helena
VĚK:

58 let

MÍSTO::

Ostrava, Česká republika

ZAMĚSTNÁNÍ:

Důchodkyně

VZDĚLÁNÍ:

DiS (diplomovaný specialista)

JAZYKY:

Čeština (plynulá), 
Angličtina (pokročilá), 
Němčina (základní)

Cílové zkušenosti
• Naučit se něco nového, zejména něco, co 

prohloubí její technické znalosti.

• Vyzkoušet novou aktivitu a zjistit, jak by ji 
mohla využít při ostatních koníčcích

Konečné cíle
• Poznat nové lidi

• Zjistit, zda by nemohly úpravy představo-
vat zábavnou činnost v její každodenní 
činnosti

Výzvy
• Není jasné, co opravovat

• Má mnoho jiných aktivit, které spolu 
soupeří o její čas

Pozadí

Helena je důchodce žijící v Ostravě a má jednu 
dceru a dvě vnučky, kteří žijí na Slovensku. Je 
vyučená asistentka a po většinu své kariéry půso-
bila jako asistentka u mnoha různých společností 
v Ostravě. Nedávno odešla do důchodu a většinu 
času tráví návštěvami nebo komunikací s dcerou, 

navštěvováním místních muzeí, péčí o zahradu a 
zpěvu v místním sboru. Má-li čas, ráda zkouší nové 
aktivity. Odebírá proto aktuality mnoha kulturních 
institucí, např. knihoven, takže se dozví o nových 
kurzech nebo událostech.

Technické návyky

Má doma notebook, který používá s externím 
monitorem, klávesnicí a myší. Nemá doma Wi-Fi, 
ale připojuje se k internetu prostřednictvím mobil-
ního datového hotspotu. Internet moc nepoužívá, 
kromě toho, že si přečte e-maily, zkontroluje v 

kalendáři nadcházející události a výstavy v Ostravě 
a pomocí služby Skype komunikuje se svou dcer-
ou a vnoučaty. Má chytrý telefon, ale nepoužívá 
ho k přístupu na internet; slouží jí hlavně k volání 
přátelům a rodině.

Vnímání Wikipedie

Helena zná českou Wikipedii, protože se často ob-
jevuje v jejích vyhledávacích dotazech na Googlu, 
ale moc ji nepoužívá. Dozvěděla se o kurzu edi-
tace Wikipedie, který se konal v místní knihovně. 
Přihlásila se, protože osvojení takové dovednosti 
považovala za užitečné a chtěla během kurzu 

potkat další lidi. Během kurzu byla překvapena a 
potěšena informací, že Wikipedii může editovat 
kdokoli na celém světě. Považuje za pozoruhodné, 
že takový rozsáhlý informační zdroj existuje a je 
veden dobrovolníky. A proto je nadšena, že je 
součástí projektu.

Průběh úprav


