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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 svým významem přesahuje běžnou encyklopedii

● 5. nejnavštěvovanější web světa. 

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

měsících.

● Facebook a YouTube uvažují o jejím využití při vyvracení dezinformací a Google podle ní vytváří infoboxy a primární 

definice pro hlasové asistenty.

● Podle výzkumu věří Britové Wikipedii více než BBC. 

● Wikipedii editují jak lidé, tak roboti (jeden napsal 2 400 000 článků).

● 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.

● Předvídání akciových trhů a nemocí.

● Problém citogeneze. Je veganská strava bezpečná v těhotenství?



Wikipedie, wikisystémy, OER

● Wikipedie je nejvyužívanějším wikisystémem.

● Wikipedie je nejvyužívanějším otevřeným vzdělávacím zdrojem (OER).

● ,,Otevřené vzdělávací zdroje jsou výukové, učební a výzkumné materiály v 

jakémkoli médiu - digitálním nebo jiném - které jsou umístěny ve veřejné 

doméně nebo byly uvolněny v rámci otevřené licence, která umožňuje 

přístup, použití, přizpůsobení a redistribuci jinými uživateli s žádným nebo 

limitovaným omezením.” (Hewlett Foundation, 2019; Unesco).
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Možnost využít Wikipedii/Wikisystémy/OER pro: 

● Komunikaci vědeckých výsledků a zvýšení citovanosti (zejm. na anglické Wikipedii).

● PR instituce. 

● Šíření poznatků z univerzity do společnosti (podpora 3. role univerzity).





TL02000013 - Zajištění kvality otevřených vzdělávacích zdrojů: jak správně vytvářet a využívat volně dostupné 

studijní materiály.




