
Využití wiki ve výuce 

Wiki umožňuje aktivněji zapojit studenty do výuky a ukázat jim výhody otevřenosti. Stimuluje ke spolupráci 

a podporuje efektivní tvorbu nových materiálů. Může být ale wiki zdrojem relevantních informací? Jak je 

zajištěna důvěryhodnost otevřeného zdroje? V čem se práce na wiki liší od publikování v klasických 

médiích? Čím jsou přispěvatelé motivováni? Jak ošetřit autorská práva? Jak začít? 

 

Martin Vejražka, Čestmír Štuka  
úterý 5.11. v 14.30 -16:00 hod., Zelená posluchárna 



O čem to bude 

Proč wiki 

Otevřenost obsahu - crowdsourcing 

Relevance otevřeného zdroje 

Příklady na UK 

Autorská práva, CC licencování  

Jak na to 



Kdy použít wiki 

● Když chcete spolupracovat ve velké skupině. 

● Když vnímáte potenciál, které lze svést do společného díla. 

● Když váš záměr souzní s přirozenou potřebu uživatelů, začne projekt růst.  



https://cs.wikipedia.org/wiki/Wiki_Wiki_Shuttle#/media/Soubor:Wikiwiki2008.JPG 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Wiki_Wiki_Shuttle/media/Soubor:Wikiwiki2008.JPG


Věrohodnost 
založená na autoritě 



Rizika autoritativního zdroje věrohodnosti 

Pouštění žilou  

Claudius Galenos  

200 n.l. - 1860 

 

 

Léčba pomocí lobotomie  

António Moniz - nobelova cena 1949 

1936-1978 - 35 tisíc lobotomií 

 

 

 



Zdroje  

věrohodnosti 



Crowdsourcing - moudrost davu 

Sir Francis Galton, *1922 

•matematik, statistik, vědec (korelační koeficient) 

•Pohrdal nevzdělanými lidmi viz. citát:  

„Hloupost mnoha mužů a žen je tak velká, že je to neuvěřitelné.“  

•1906 venkovský dobytčí trh 

•800 diváků mohlo soutěžit o odhad váhy býka 

 

Průměr odhadů 1197 liber 

Skutečná váha  1198 liber 



Moudrost davu - Fridrich A. Hayek 

The Use of Knowledge in Society. 

American Economic Review 35 (1945): 519–530. 

 

Vědomosti jsou nutně rozptýlené mezi 

velké množství subjektů. 

Není v možnostech žádného jedince 

obsáhnout celé vědění. 
 



James Surowiecky: Wisdom of the Crowd (2004) 

Za jistých okolností může být skupina znatelně  

inteligentnější, než nejchytřejší jedinec. 

 

Rozmanitost  Každý má vlastní názor, i když by to byla třeba jen excentrická 

interpretace známých faktů. 

Nezávislost Názory lidí nejsou ovlivňovány názory lidí kolem nich. 

Decentralizace Lidé čerpají z různých zdrojů. 

Agregace Existuje mechanismus agregace názorů do kolektivních rozhodnutí . 



Význam diverzity 

Skupiny, které se skládají z chytrých lidí a z lidí obdařených jinými 

schopnostmi, mají vždy lepší výsledky než skupiny, které se skládají 

jen z chytrých lidí. 

Inteligentní lidé mají tendenci reagovat podobně. Různorodá 

skupina, jako celek, ví více. 

 

Scott Page,  

University of Michigan 

 



Příklad kolektivní inteligence 

Při stanovení diferenciální diagnózy má skupina ne-

specialistů lepší výsledky, než odborník. 

 



Wikiverzita 

 https://cs.wikiversity.org/wiki/Projekt:_Kveten%C3%AD_rostlin 

 

https://en.wikiversity.org/wiki/Electric_Circuit_Analysis/Resistors_in_Parallel 

https://cs.wikiversity.org/wiki/Projekt:_Kveten%C3%AD_rostlin
https://en.wikiversity.org/wiki/Electric_Circuit_Analysis/Resistors_in_Parallel




...the required investment to bring the 

infrastructure and code in line with modern 

standards was very substantial... 



Studenti píší Wikipedii 

https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/studenti/programs 

 

https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education 

https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/studenti/programs
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education


https://radiopaedia.org/ 

https://radiopaedia.org/


www.wikisofia.cz 

http://www.wikisofia.cz




Učebnice 

       

Otevřenost 
       

Spolupráce 

  



Učebnice 

     materiály pro pregraduání výuku medicíny 

Otevřenost 
       

Spolupráce      

  



www.WikiSkripta.eu 



Učebnice 

     materiály pro pregraduání výuku medicíny 

Otevřenost 
       

Spolupráce      

  



Učebnice 

Úzká cílová skupina 

Encyklopedie 

Pro všechny 



Učebnice 

     materiály pro pregraduální výuku medicíny 

Otevřenost 
     přispěvatelé: učitelé, lékaři, studenti 

Spolupráce 

  



Učebnice 

     materiály pro pregraduální výuku medicíny 

Otevřenost 
     přispěvatelé: učitelé, lékaři, studenti 

Spolupráce 
     Sebelepší odborník neví vše. 

     Komunita dokáže více než odborník. 

  



Není to jen web… 

Živé 

akademické 

společenství 



Studentští redaktoři 
  

• Tvorba odborného textu 

• Medicína založená na 
důkazech 

• Komunikace, motivování 

• … 

 





Příklad pozitivního vynadání:  

 

Vážený pane doktore, 

s úžasem a neskonalým obdivem sleduji Vaši 

záviděníhodnou schopnost ve čtyři hodiny ráno sepsat 

pojednání o slabých jaderných interakcích. 
 

Jestli mohu, rád bych Vám jen velice nesměle poradil: 

nezdráhejte se, prosím, během malých editací používat 

zatržítko "Tato změna je malá editace" ... 

 

 



Student-centered learning 





Kaňkogram 

editační stopa 
zakládací a dalších 
generací 



~ 600 studentů 

       se podílelo 

~ 50 přispěvatelů 

       každý měsíc 



Soft Security  is not weak security 

 
 
Měkká bezpečnost – zabezpečení pomocí sociální kontroly 

 

Dávat lidem důvěru   - důvěra zavazuje 

Prominout a zapomenout  - i dobří lidé chybují 

Technologie     - oprava má být snazší než útok 

Kolektivní řešení    - osamocená obrana ztrácí věrohodnost 

Transparentnost    - průhledné procesy jsou lepší než restrikce 

 
 



Dotazníkové šetření 9/2017: 

Studenti 1. LF UK z WikiSkript čerpají 

informací 
37 % 



Odkud přicházejí redaktoři 

• Zájem – přijdou „sami od sebe“ 
– Začnou pravidelně přispívat 

– Kontaktují redakci 

• Volba – zaujme je volitelný předmět 
– Jednosemestrální, lze zapisovat opakovaně 

– 1. LF UK, dostupný celé UK 

– 3 kredity 

• Musí – v rámci povinné výuky 
– 2. LF UK, biofyzika 





Nenuťte… 

 

…Umeťte cestičku 

https://www.simplyclean.cz/koste-cirok 













Čtenáři z ciziny 

neumí česky 

… ale mají Google Translator 







Hodně 

editací 

Málo 

editací 

Hodně 

interakcí 

Málo 

interakcí 





MUDr. Martin Vejražka, PhD. 

RNDr. Čestmír Štuka, PhD., MBA 
info@wikiskripta.eu 



Jak začít 

Vyzkoušejte si editace: 

1. pískoviště na wikipedii  

2. nebo na wikiskriptech 
 

 



Kde vyzkoušet 

Vlastní wiki bez instalace a bez podmínek (herní web) 

 

https://community.fandom.com/wiki/Special:CreateNewWiki 

https://community.fandom.com/wiki/Special:CreateNewWiki


MediaWiki nebo DokuWiki ? 



Mediawiki 

Pokud je cílem víc, než interní dokumentace je nejlepší volbou:  

Flexibilní nástroj: otevřené komunitní wiki, zabezpečená wiki pro sdílení informací 

a souborů, ...  

 

K instalaci je potřeba:  

PHP 7.2+   

MySQL 5.5.8+ 

Libovolný OS, nejlépe linux.  

Výhoda -  dostatek dostupných zdrojů, informací a rozšíření.  



Wiki hosting 

Uživatelé, kteří se na to necítí to instalovat Mediawiki sami, 

mohou využít webhosting, např.  

https://www.wedos.cz/webhosting, (33Kč bez DPH za měsíc),  

 

Instalace Mediawiki z administrace: 

https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-

webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/ 

https://www.wedos.cz/webhosting
https://www.wedos.cz/webhosting
https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/
https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/
https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/
https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/
https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/
https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/
https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/
https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/


Díky za pozornost! 

Dotazy?  

 

 

 

 

 

Martin Vejražka - martin.vejrazka@lf1.cuni.cz 

Čestmír Štuka - cestmir.stuka@lf1.cuni.cz 

 

 

mailto:martin.vejrazka@lf1.cuni.cz
mailto:cestmir.stuka@lf1.cuni.cz

