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Wikipedie, kvalita a senio ři



RNDr. Zdeněk Svatoš

Vzděláním a původním povoláním analytický chemik.

Více než čtvrt století se věnuji managementu kvality. 
Od roku 2000 do roku 2012 jsem byl pracovníkem 
vydavatelství ČSJ. Od roku 2005 jsem pracoval 

a dosud spolupracuji jako odborný redaktor časopisu 
Perspektivy jakosti / Perspektivy kvality. 

Na podzim minulého roku jsem se za řadil 
mezi wikipedisty.



O čem to bude:

1. Proč a jak? 
– Moje cesta…

2. Co je Wikipedie/Wikipedia?
A jak funguje?

3. Kvalita Wikipedie
4. Kvalita na Wikipedii
5. Senioři píší W. - Proč?
6. Wikimedia. Komunita 
7. Pár zajímavých stránek 

(zbude-li čas…)
8. Pozvání do Wikipedie
+ Poděkování za trpělivost
(Diskuse – raději ne… ☺ )



1. Proč a jak?

aneb

(Moje) cesta 
od odmítání Wikipedie 
k její akceptaci a spolutvorbě



�

› Nejčastěji uvád ěným nedostatkem Wikipedie 
je to, že žádná vydavatelská autorita neru čí 
za správnost obsahu.

› Některé zdroje Wikipedii kritizují pro její 
systematickou liberální (v americkém smyslu 
slova liberalismus, tj. liberálně-levicovou), 
levicovou a protikonzervativní zaujatost.
Sám zakladatel Wikipedie Jimmy Wales uznává, že je obsah 
Wikipedie liberálnější nežli názory průměru americké společnosti, 
ale vysvětluje to tím, že mezinárodní anglickojazyčná komunita je 
liberálnější než obyvatelstvo Spojených států.

(W.)



Ale:



› Popularita Wikipedie vytrvale roste.
› Wikipedie patří mezi nejpopulárnější referenční 

stránky na webu, každý den obslouží přibližně 
60 milionů požadavků. 

› Na Internetu existuje velké množství serverů, 
které kopii obsahu Wikipedie nabízejí…

(W.)





Nárůst po čtu článků ve Wikipedii

počet článků 

(v milionech)

(spuštění leden 2001)

květen 2005 cca 1,5

listopad 2006 > 5,6

duben 2008 > 10

leden 2019 > 49,3

leden 2020 > 51,7

(W.)



› Wikipedie je velmi oblíbeným zdrojem referátů 
pro studenty všech typů škol. 
Podle průzkumu Cambridge ji ke studiu využívá 
celkem 82 procent vysokoškoláků.

(W.)

› Citoval ji ve svém příspěvku i přednášející 
host z USA na naší loňské podzimní konferenci.



Listopadová konference ČSJ 2019: 
Frederick Martin (ASQ / Lockheed Martin)



Defect definition - Wikipedia



› „Prof. Jan Sokol, nar. 1936, zabývám se filosofií, kulturní 
antropologií, antropologií práva a náboženství, což také 
učím na Fakultě humanitních studií UK v Praze.  (…) 

Na Wikipedii jsem za čal, protože jsem u student ů 
zjistil, že je to jejich první (a n ěkdy bohužel i poslední) 
informa ční zdroj. 

Nejde mi tedy o závody v počtu hesel jako spíš 
o doplňování "pahýlů", literatury a ovšem odstraňování 
chyb.

Vcelku se mi W líbí (…)“

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Sokoljan



A co na to „konkurence“…



Encyklop . Britannica - čiteln ě:
› Wikipedia
› encyclopaedia
› Written By: The Editors of Encyclopaedia Britannica
› See Article History
› Wikipedia , free Internet-based encyclopaedia, started in 2001, that 

operates under an open-source management style. It is overseen by 
the nonprofit Wikimedia Foundation. Wikipedia uses a collaborative 
software known as wiki that facilitates the creation and development 
of articles. Although some highly publicized problems have called 
attention to Wikipedia’s editorial process, they have done little to 
dampen public use of the resource, which is one of the most-visited 
sites on the Internet.

https://www.britannica.com/topic/Wikipedia



…takže op ět platí onen „kultovní“ citát
nejv ětšího Čecha Járy Cimrmana:

Můžeme o tom vést spory, 
můžeme s tím nesouhlasit, 
ale to je asi tak všechno, 
co se s tím dá d ělat.



�+/−
�

�
Daniel Dočekal o Wikipedii uvedl: 

„Přínosem Wikipedie je velké množství 
volně dostupných informací, které jsou navíc 
poměrně dobře vzájemně propojeny. 
Pokud je obsah brán s nutnou rezervou 
toho, že je vytvářen lidmi, tak může být 
velmi užitečný při rešerších.“

(W.)



…a také platí:

Je lépe rozsvítit by ť jednu sví čku,
než si st ěžovat, že je všude tma.



A kone čně:

„Kdo není na Wikipedii, 
jako by nebyl…!“

A Anežka Žaludová tam nebyla .
- Co s tím?





Kurz „Senioři píší Wikipedii“ – MKP, podzim 2019              (W.)  





Takže k jádru věci:

2. Co je Wikipedie/Wikipedia?
A jak funguje?

› Wikipedie
(anglicky a v mnoha dalších jazycích Wikipedia ) 
je mnohojazy čná online encyklopedie 
vytvořená a udržovaná jako projekt otev řené 
spolupráce se svobodným (otev řeným) 
obsahem , na jejíž tvorbě spolupracují 
dobrovolní p řispěvatelé z celého světa. 

(W.)



Odkud pochází slovo Wikipedie ?

Ze slov wiki a encyklopedie. 
Wiki je koncepce tvorby internetových stránek 
a ukládání znalostí, kterou vytvořil Ward 
Cunningham. První wiki se označovala buď 
WikiWikiWeb, nebo jen wiki, což se přeneslo na 
všechny systémy založené na stejných principech. 
Název pochází z havajštiny, p řesněji ze slova 
wikiwiki , což znamená rychle . 

(W.)



Wikipedie je encyklopedie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Wikipedie_j e_encyklopedie



Pravidla Wikipedie: Co W. není
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Co_Wikipedie_nen%C3%AD



Pravidla Wikipedie: 
Nezaujatý úhel pohledu

› Wikipedie:Nezaujatý úhel pohledu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nezaujat%C
3%BD_%C3%BAhel_pohledu



Pravidla Wikipedie: Ov ěřitelnost
Wikipedie:Ov ěřitelnost
Články by vedle zjevných údaj ů měly obsahovat pouze informace, které 
byly publikovány zdrojem d ůvěryhodným a respektovaným nebo jinak 
spole čensky významným ve vztahu k tématu.
Edito ři by m ěli u každé nové nezjevné informace uvést d ůvěryhodný 
zdroj. Tvrzení, které nelze v ěrohodn ě ověřit, může kdokoliv z článku 
odstranit. (…)

Wikipedie nemá k dispozici d ůsledný mechanismus pro ov ěřování fakt ů. 
(! – pozn. ZS) Právě proto je pravidlo ověřitelnosti a pravidlo o neprovád ění 
vlastního výzkumu tak d ůležité. Jakmile důvěryhodný nebo významný 
vydavatel uveřejní tuto informaci, můžete ji bez problémů uvést i ve vašem 
článku s ocitováním zdroje. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Ov%C4%9B%C5%99itelnost#Ov%C4%
9B%C5%99itelnost,_nikoliv_pravdivost



„Váš“ článek není jen váš!

S tím je třeba se smířit:

Okamžikem zve řejnění přestává být vámi 
založený článek jen vaším!

To je princip Wikipedie, její klad, 
záruka kvality - i nebezpe čí pro ni…



3. Kvalita Wikipedie
› Nebezpečí: 

vandalismus, nekvalifikované zásahy, úmyslné 
mystifikace, spam, porušení autorských práv, …

› Opatření:
průběžná veřejná kontrola a opravy; historie; 
správci, patroláři, revertéři; prověření uživatelé; 
roboty; upozornění, varování, zamknutí stránky, 
zablokování vandala, …

• https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Vandalismus
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Patrola#Spr%C3%A1vci_a_revert%C

3%A9%C5%99i
• https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:%C3%9Adr%C5%BEba



Jak se hlídá Wikipedie:
› Jaroslav Mašek: O Wikipedii – díl 2.: Jak se hlídá 

Wikipedie
https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22426/O-WIKIPEDII-%E2%80%93-
DIL-2-JAK-SE-HLIDA-WIKIPEDIE.html

› Citáty slavných osobností – Jimmy Wales citáty
„When someone just writes 'f**k, f**k, f**k', we just fix it, 
laugh and move on.“
(Když někdo napíše jenom „ku**a, ku**a, ku**a“, my to 
jednoduše opravíme, zasmějeme se a jdeme dál.)
------
„Wikipedia je chrám mysli. A v chrámu má být klid. 
Žádné billboardy.“
https://citaty.net/autori/jimmy-wales/



4. Kvalita na Wikipedii

› Stránky
› Kategorie
› „Defect“ na angl.

-------

› Jak citovat Wikipedii (!)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana



5. Senio ři píší Wikipedii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senio%C5%99i_p%
C3%AD%C5%A1%C3%AD_Wikipedii

Proč senio ři?
Objektivně:
› Mají dostatek času… (?!)
› Mají znalosti a zkušenosti

- všeobecné
- speciální odborné.

› Je potřeba vyvažování pohledů/přístupů.



Proč senio ři?

Subjektivně:
› Je to forma seberealizace – být užitečný.
› Udržovat se v (duševní) kondici.
› Je to „výzva“ („challenge“) – zvládnout na stará kolena 

něco nového, moderního, spojeného s IT… 

Poučení, návody:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Wikipedie:N%C3%A
1vody_pro_Senio%C5%99i_p%C3%AD%C5%A1%C3%A
D_Wikipedii



… a ješt ě jinak:

› Jsme perfekcionisté (pedanti, hnidopiši…)!
› Máme „staré dobré“ vzdělání.
› Umíme si věci v hlavě srovnat.
› Máme široký okruh zájmů, nejsme „fachidioti“.
› Máme své obory/koníčky, do nichž jsme zažraní.
› Na Wikip. je „moc fotbalu a popu, málo vědy…“
› Máme bohatou knihovnu a vztah ke knihám.
› Rádi poučujeme.



6. Wikimedia. Komunita 



Wikimedia Česká republika 

Wikimedia Česká republika (zkratka WMCZ, neformáln ě česká 
pobo čka Wikimedia ) je spolek spolupracující s americkou nadací 
Wikimedia Foundation. 

Často se nazývá pobočkou nadace, ale právně jde o samostatnou 
českou organizaci. Pobočka má právní formu spolku, (…) 
Cílem spolku je propagace a podpora svobodné tvorby na území 
České republiky se zam ěřením na projekty nadace Wikimedia. 
Dále organiza ční pomoc p ři po řádání akcí, pomoc v otázkách 
svobodných licencí, zprostředkování komunikace s autory svobodných 
materiálů či zprostředkování komunikace občanů ČR s nadací 
Wikimedia Foundation. 

(WMCZ)



Projekty WMCZ



Projekty WMCZ

› Wikipedie
› Wikimedia Commons
› Wikislovník
› Wikicitáty
› Wikiknihy
› Wikizprávy

› Wikizdroje
› Wikiverzita
› Wikicesty
› Wikidruhy
› Wikidata
› MediaWiki (SW)



Komunita
› Komunikace on-line
› Setkávání naživo
› Wikikluby 

(v Praze v Městské knihovně na Mariánském náměstí, 
pravidelně ve středu od 17 do 20 hodin)

› Editatony (editační maratony)
› WikiMěsto, Seniorské WikiMěsto (!)
› Hackathon (mezinár., spec.) 
› Wikikonference



Wikikonference 2019 Univerzita Pardubice



2019 Univerzita Pardubice





Autor: Adrian Zeiner, Univ. Pardubice
Foto vytvoř. na zakázku v rámci služeb poskytnutých UP, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84353361



8. Oněch několik zajímavostí…

› Waltrovka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Waltrovka

› Rezidence Waltrovka (�)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezidence_Waltrovka

› Jaroslav Zýka (�)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Z%C3%BDka

› Český svaz cyklistiky (� �)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_svaz_cyklistiky



… a ješt ě jedna na záv ěr

100 nejznám ějších rodák ů z Česka. 
Žebříček vedou Freud, Kafka a Dvo řák
Jiří Pšenička      1. 1.  2020

Redakce Seznamu sestavila unikátní žebříček stovky 
osobností narozených na území dnešní ČR. Seřadila je 
podle toho, v kolika jazykových verzích Wikipedie je 
o nich článek . Na soupisce jsou vedle Čechů hojně 
zastoupeni i čeští Němci a Židé…
O Sigmundu Freudovi, rodákovi z Příbora na Novojičínsku, si lze 
momentálně přečíst článek ve 162 jazykových verzích Wikipedie.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/100-nejznamejsich-rodaku-z-ceska-
zebricek-vedou-freud-kafka-a-dvorak-84327?seq-no=27&dop-ab-
variant=&source=clanky-home



Čeští nobelisté druhé kategorie. 
Proč známe jen Seiferta a Heyrovského?
Jiří Pšenička        2. 1.  2020

Nejen četnost, ale i čtenost článků na Wikipedii může 
podle sociologa a wikipedisty Jana Spousty hodně 
napovědět, nakolik rozdílně jsou jednotlivé osobnosti naší 
historie vnímány Čechy a cizinci. (…)
Oba dva (Seifert a Heyrovský) se také bez větších potíží „propracovali“ 
do žebříčku 100 nejznámějších rodáků z Česka, který sestavila 
redakce Seznamu podle toho, v kolika verzích Wikipedie se o nich píše 
článek. Profil Heyrovského má dnes 47 jazykových podob, Seiferta 
dokonce 73.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cesti-nobeliste-druhe-kategorie-proc-
zname-jen-seiferta-a-heyrovskeho-84936



8. Pozvání do Wikipedie
„Obracíme se na vás proto, že jste vzdělaní lidé 
(ať už s titulem, nebo bez něho), kteří něco vědí 
a něčemu rozumějí, umějí dobře česky a možná 
čtete anglicky nebo v jiném cizím jazyce. 
Nechcete se o své vědomosti a schopnosti podělit 
se studenty, s mladšími generacemi, které hledají 
poučení na Wikipedii? (…)“

Za tým „Senioři píší Wikipedii“ –Sokoljan - (prof. Jan Sokol) 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Senioři_píší_Wikipedii/Pozvání



Poděkování:
Za připomínky a podn ěty k prezentaci d ěkuji 
panu Vojt ěchovi Veselému,
lektorovi a metodikovi Wikimedia Česká republika.
---
Poznámka – použité zdroje:
Informace převzaté z Wikipedie jsou označeny (W.), 
ze str. Wikimedia ČR (WMCS).



Děkuji za pozornost


