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Senioři píší Wikipedii

Marta Staníková

Projekt Senioři píší Wikipedii je inspirován úspěšnou iniciativou Studenti píší Wikipedii (studenti tvoří v současnosti 

největší skupinu přispěvatelů). Jeho cílem je zapojení aktivních seniorů do tvorby Wikipedie. Hlavním 

koordinátorem projektu je Vojtěch Veselý, člen spolku Wikimedia Česká republika.

Členové spolku Wikimedia mají zájem spolupracovat s institucemi, které mají k informacím nejblíže. Kromě galerií, 

archivů a muzeí oslovují také knihovny, které v posledních letech čím dál častěji nabízejí právě seniorům druhý 

životní program, když ten první, pracovní, již skončil. V mnoha knihovnách po celé republice jsou pořádány 

Akademie volného času, Univerzity třetího věku a podobné aktivity, které navštěvují aktivní senioři, tedy ti, kteří se 

mohou stát potenciálními editory a tvůrci Wikipedie.

Program Senioři píší Wikipedii odstartoval Vojtěch Veselý v roce 2014. Nabízí přednášky a kurzy v knihovnách i v 

seniorských centrech a snaží se oslovit seniory, kteří mají minimálně základní dovednost práce s PC. Senioři se 

nejprve učí pochopit systém fungování Wikipedie, poté se účastní šestitýdenního kurzu pro začátečníky. Zájemci 

mají možnost absolvovat kurz pro pokročilé. V současné době probíhá aktivní spolupráce spolku Wikimedia s MěK 

v Praze a centrem Elpida.

V pondělí 30. března 2015 se konal v pořadí již třetí seminář pro knihovníky, který účastníky uvedl do problematiky 

tvorby Wikipedie. Prezentace předsedy Wikimedia Česká republika Michala Reitera a koordinátora projektu 

Studenti píší Wikipedii Vojtěcha Dostála pojednávaly právě o spolupráci společnosti Wikimedia s kulturními 

institucemi. Praktickou práci s encyklopedií vedl Vojtěch Veselý.

Základní informace o Wikipedii:[1]

Co je Wikipedie?

Jedná se o otevřenou všeobecnou internetovou encyklopedii, která existuje od roku 2001. V současné době 

obsahuje na 10 milionů hesel. Česká Wikipedie zahájila svou činnost v roce 2002 a zahrnuje téměř 321 tisíc 

článků. Denně zobrazí cca 3 miliony stránek.

Kdo jsou wikipedisté?

Dobrovolníci nejrůznějšího profesního zaměření, odlišných zájmů, věkového složení i vzdělání. Jediné, co 

wikipedisty spojuje, je chuť pracovat na tvorbě a zkvalitňování článků uveřejněných na Wikipedii.

Knihovny mohou se společností Wikimedia spolupracovat při přípravě a realizaci kurzu tím, že ho nabídnou 

seniorům ve svém okolí. Ti mohou po jeho absolvování začít s opravami malých chyb či překlepů, které mohou v 

textech encyklopedie objevit. Mohou překládat z cizojazyčné Wikipedie, věnovat se stylistickým úpravám, 

gramatickým i věcným chybám, dodávat fotografie, ale také psát nové články. Záleží na každém jedinci, jaké má 

zkušenosti, znalosti, zájmy a záliby. Důležitá je samozřejmě také chuť do psaní a volný čas. Do konce března 

prošlo kurzem 80 seniorů, z nichž 75 kurz dokončilo a téměř čtvrtina se stala přispěvatelem do Wikipedie. 

Wikimedia organizuje také digitalizační workshop, kam senioři přinesou své fotografie, případně nahrávky 

z rodinných archivů. Zajímavé materiály jsou zpracovány a poté přidány na Wikipedii. Spektrum spolupráce je 

široké.

Oslovme informacemi oplývající seniory a nabídněme jim další možnost vzdělávání v knihovně – práce s 



Wikipedií. Kurzy můžeme objednat přímo u společnosti Wikimedia nebo se můžeme zúčastnit kurzů pořádaných 

pro knihovníky. Zdatní knihovníci se mohou seznámit s portálem podle návodu a poté seniory školit sami. 

Počítačově zdatných jedinců se najde mezi knihovníky mnoho.

Jak na to? Krok za krokem.

1. Seznamte se. Zjistěte, jak se orientovat v článku, kam vás dovede modrý, červený nebo externí odkaz, co 

jsou kategorie, kde najdeme reference a jak pracovat s obrázky na sdíleném úložišti Wikimedia Commons.

2. Opravte chybu v článku. Začněte od nejjednoduššího. Najděte chybu v článku a zvolte Editovat v horním 

menu. Opravte chybu (překlep) a použijte tlačítko Uložit stránku. Poté vyskočí okno, které po vás bude chtít 

shrnutí editace (např. „Oprava chyby“). Dokončete Uložit stránku. Změny byly uloženy a vy jste provedli svou 

první aktivitu na Wikipedii.

3. Registrujte se. Přestože do Wikipedie může přispívat kdokoli bez nutnosti přihlášení, je registrace 

doporučena. Získáte tím mnohé výhody. Stanete se vlastníkem uživatelské stránky, kde můžete podávat 

informace o své činnosti v souvislosti s encyklopedií, diskuzní stránky, na které probíhá komunikace s 

ostatními wikipedisty, můžete si vytvářet seznam sledovaných stránek atd. Registrace probíhá podobně jako 

na jiných webových portálech, stačí klik na Vytvoření účtu, zadat uživatelské jméno, heslo a potvrdit 

e-mailovou adresu.

4. Založte si osobní stránku. Po přihlášení najdete v horní uživatelské nabídce své jméno prosvícené červeně. 

Otevřením odkazu se dostanete do editačního okna. V záhlaví vedle vyhledávacího políčka zvolte záložku 

Založit. Pod nadpisem Wikipedista:VašeJméno o sobě napište praktické informace: záliby, obory zájmu, cizí 

jazyky, které ovládáte, apod. Poté stačí klikem vpravo nahoře Uložit stránku. Dále budete vyzváni ke shrnutí 

editace. V tomto případě napište např. „Založení osobní stránky“. Aby byl proces dokončen, opět potvrďte 

Uložit stránku.

5. Založte si pískoviště. Ve Wikipedii znamená pojem pískoviště jakousi pokusnou stránku, kde máte možnost 

vyzkoušet si editaci, a přitom nic z obsahu encyklopedie nepokazit. Může vám také posloužit jako půda pro 

vznik nového článku, který si v klidu připravíte a po dopsání překopírujete mezi ostatní již existující obsah. Do 

vyhledávacího pole napište název pískoviště následovně: „Wikipedista:VašeJméno/Název vašeho 

pískoviště“ (např. Wikipedista:Standa/cvičiště). Pište bez mezer. Při vyhledávání dostanete informaci, že tato 

stránka neexistuje. Klikněte na záložku Založit v horním menu a postupujte stejně jako při zakládání osobní 

stránky. Odkaz na pískoviště je dobré si uložit na svou osobní stránku pro snadný přístup při každém dalším 

použití.

6. Překopírujte článek z pískoviště do Wikipedie. Otevřete si své pískoviště a zvolte režim Editovat zdroj. S 

kurzorem uvnitř editačního okna použijte klávesovou zkratku Ctrl+A (text zmodrá), poté Ctrl+C (zkopírujete 

text do mezipaměti počítače). Následně napište název svého článku do vyhledávacího pole a dejte vyhledat 

(tím jste opustili své pískoviště). Vzhledem k tomu, že článek ještě neexistuje, svítí na vás červený odkaz, po 

jehož otevření se dostanete do režimu Založit zdroj. Dostanete se do prázdného editačního okna, do kterého 

překopírujete svůj článek pomocí zkratky Ctrl+V. Pod editačním oknem vám bude nabídnuta možnost Ukázat 

náhled, ve kterém si zkontrolujete, zda je všechno tak, jak chcete mít. Poté vyplňte Shrnutí editace (např. 

„Založení nového článku“) a Uložte změny. Po uložení přidejte do článku kategorie přes režim Editovat.

Výše popsaný postup je základním vodítkem, jak editovat Wikipedii. Jedná se o pouhý zlomek informací. 

Podrobnější vysvětlení jednotlivých termínů, případně postup, jak editovat, lze najít v uživatelské příručce 

Wikipedie, která je dostupná na adrese: https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:VisualEditor.

Pokud máte ve vaší knihovně zájem participovat na projektu Senioři píší Wikipedii, napište na e-mail: 

seniori@wikimedia.cz. Více informací o projektu vám poskytne webová stránka seniori.wikimedia.cz, kde jsou 

vypsány také termíny chystaných přednášek, které však doposud probíhají pouze v hlavním městě.

Přeji vám všem hodně úspěchů při vašich aktivitách a hodně aktivních seniorů-wikipedistů.

Kontakt na autorku: stanikova@slavoj.cz 

[1] Informace jsou převzaté z propagačního letáku spolku Média Česká republika.
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