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Wikisystémy
Systém pochází z latinského slovo systēma, od syn (spolu) + histani (příčina, 
stát).

Ale co je Wiki?







Základní charakteristiky
● Otevřenost
● Kolaborativní editování
● Hypertext (přesměrování na související odkazy). Myšlenka hypertextu 

prakticky navazuje na křížové odkazy.



Wikipedie

● Nejznámější Wikisystém.
● Ostatní wikisystémy ji často více či méně kopírují.
● Naučit se pracovat s Wikipedií je proto dobrý základ i pro editaci jiných 

wikisystémů.



Wikipedie navazuje na encyklopedické projekty
● Encyklopedie vznikla složením řeckých slov enkyklios (obecný) a paideia 

(výchova, vzdělání), enkyklios paideia se pak může přeložit jako obecné 
vzdělání či kompletní znalost.





























Wikipedie vznikla náhodou
Nupedie

Za prvních 18 měsíců se podařilo publikovat pouze přes 20 článků. 

Wikipedie

V prvním roce fungování bylo na Wikipedii napsáno 20 000 článků. 

V roce 2003 to bylo 100 000 článků 

V roce 2004 obsahovala Wikipedie již 1 000 000 článků ve více než 

105 jazycích.



Co je Wikipedie?

Podle Wikipedie je Wikipedie: ,,mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) 
obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a 
celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací. Wikipedie existuje ve více než 270 
jazykových verzích různého rozsahu, přičemž rozsah zhruba třetiny z nich je spíše symbolický.”

● Svým společenským významem přesahuje běžnou encyklopedii.



Společenský význam Wikipedie

● Jeden z  nejnavštěvovanějších webů světa. 

● Obsahuje přes 48 milionů článků ve více než 300 jazycích a počty jejich zobrazení se počítají v miliardách za měsících.

● YouTube ji chce využívat při vyvracení dezinformací a Google podle ní vytváří infoboxy a primární definice pojmů.

● Podle výzkumu věří Britové Wikipedii více než BBC.

● Studie v Nature, konstatovala, že kvalita Wikipedie je srovnatelná s Encyklopedií Britannicou (Britannica hned zpochybnila). 

Pochybení např. John Seigenthaler a válka mezi Portugalskem a Maráthskou říší.

● 50% amerických lékařů využívá Wikipedii v rámci své práce, zejména pro speciální podmínky.

● Wikipedie ovlivňuje jazyk vědy, slova z Wikipedie se objevují ve vědeckých pracích a vědecké články přidané do Wikipedie jsou

více citované.

● Významné instituce najímají Wikipedisty rezidenty.

● O Wikipedii se zajímají i tajné služby

● Předvídání akciových trhů a nemocí.

● Problém citogeneze. Je veganská strava bezpečná v těhotenství?



Komunita Wikipedie

- Většinu článků může editovat každý i bez přihlášení. Funguje ale i hierarchie. Nováčci jsou pod větším dohledem, volení 

správci mohou blokovat uživatele, zamykat stránky k editacím atd. 
- Univerzitní profesor nebo podivínský autista?
- Wikipedii editují i roboti.
- Robot Lsjbot napsal 2 700 000 článků.
- Vedou i války.
- roboti Xqbot a Darknessbot prý válčili ve více než třech tisících článků. Xqbot zrušil Darknessbotovi přes 2000 editací, ten mu 

zrušil 1700 jeho změn.  
- Většinou editují asi vzdělaní, bílí, IT gramotní, mladí muži z větších měst, kteří mají dobrý socioekonomický status, liberální 

pohledy na svět a západní smýšlení (do projektů Wikimedie v roce 2018 přispívalo 90% mužů). 
- Podle výzkumu téměř 80% obsahu Wikipedie bylo napsáno pouze 1% jejích editorů. 
- Steven Pruitt provedl přes tři miliony editací a napsal přes 35 000 článků. A celkem se prý podílel na editaci třetiny článků na

anglické Wikipedii (kterých je přes 5 800 000). 
- Cenná v ideologicky sporných tématech (Bůh; Globální oteplování).
- Není úplně pravda, že Wikipedie je anonymní.























Zanikne Wikipedie?

- Odliv editorů.
- Spekuluje se i o odlivu čtenářů.
- Obsah je pod otevřenou licencí, nikomu nebrání si ho zadarmo převzít (např. 

Googlu).

- V budoucnu možná budou dělat encyklopedie spíše stroje (algoritmy) než 
lidé. 







Filozofie Wikipedie

● Přispívá Wikipedie, podobně jako francouzská Encyklopedie, k revoluci v našem myšlení?

● Přechodu z uzavřené do otevřené společnosti (pokud použijeme koncept Karla Poppera)? 

● Otevřený přístup ke znalostem je důležitý, aby se jedinec rozhodoval sám za sebe ale podle zvyklostí. 

● Zpřístupňování znalostí je hlavní misí Wikipedie, což ilustruje výrok jejího zakladatele: ,,Představte si svět, ve kterém má každá 

osoba na Zemi volný přístup k veškerému lidskému poznání. To je to, co děláme.”

● Wikipedie pomohla rozšířit povědomí o otevřených licencích a myšlence svobodně sdílet obsah, tak aby k němu měl každý 

přístup. S jejím rozvojem dochází také k rozvoji MOOC, OER, Open Access. 

● Na jejích sesterských projektech je možné zdarma sdílet různý obsah (Wikimedia Commons), data (Wikidata) nebo vydávat 

knihy (Wikibooks).



Otevřené licence
- Creative Commons



Pravidla Wikipedie

- Wikipedie stojí na 5 základních pilířích, od nich se vše odvíjí.





Graham's Hierarchy of Disagreement



Dva hlavní problémy při editaci Wikipedie
1). Co je společná znalost?

2). Co je respektovaný zdroj?



Společná znalost
Je potřeba citovat tvrzení typu nebe je modré?





2). Co je respektovaný zdroj?







Shrnutí
- Při editaci Wikipedie je třeba dodržovat normální pravidla slušného chování.
- Každé tvrzení, co není společná znalost by mělo být ozdrojované (když 

pochybujete, tak citujte; nebo možná ještě lépe vždy citujte).
- Co je respektovaný zdroj záleží na kontextu. A na Vás. Kdyžtak je potřeba se 

hádat. Nebo se zamyslet a třeba přijít na to, že názor ostatních je lepší, než 
náš.

- Wikipedie nemá žádnou centrální autoritu, co by měla monopol na pravdu.
- Editujte proto s odvahou – a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.



Video

● Wikipedie:Průvodce/Vítejte ve Wikipedii

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pr%C5%AFvodce/V%C3%ADtejte_ve_Wikipedii
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Copyright

Tato prezentace je licencována pod licencí uveďte původ 4.0 Mezinárodní (CC BY 
4.0), kromě materiálů (např. obrázků), jež jsou licencovány pod licencí pod níž 
byly vydány.

Neozdrojované informace v prezentaci (a podané při výkladu) je pro používání 
vhodné ověřit.




