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Abstrakt ( česky) 

Práce se věnuje vzniku a vývoji projektů anglických verzí projektů 

Wikizdroje a Wikiknih s přesahem do české jazykové verze. Zpracované jsou 

informace o postupu tvorby nových textů a úprav textů na projektech. Pojednáno 

je o organizaci obsahu a rozsahu projektů. Text se věnuje pouze poskytovaným 

nástrojům na projektech, protože poskytované služby jsou výsledky činností 

zpracovaných nástrojů. Závěrečná část je zaměřena na existující způsoby 

využívání i možným návrhům využívání projektů jako informačních zdrojů.  
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Abstract (in English): 

This thesis occupies itself with the establishment and development of 

english versions of the Wikisource and Wikibooks projects, with extension to the 

czech-language version. It processes the information about the new text making 

procedure and project text modifications. It deals with content organisation and 

projects extent. The text pays attention only to the tools provided by the projects, 

because the provided services are results of processed tools actions. The final 

part is focused on existing ways of using and possible suggestions of using the 

projects as information sources. 
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Předmluva 
 

 Wikizdroje a Wikiknihy jsou projekty, nad jejichž činnost dohlíží nezisková Nadace 

Wikimedia. Jde o sesterské projekty internetové encyklopedie Wikipedie. Projekty jsou 

vytvářené komunitou, která se kolem příslušných projektů vytváří. Členem komunity se může 

stát kdokoliv. Projekty jsou přístupné široké veřejnosti a podporují svobodný přístup 

k informacím.  

Téma práce jsem si zvolila na základě návštěvy semináře, který se zabýval 

organizování a zpřístupňování oborového obsahu ve Wikipedii. Dalším důvodem pro volbu 

této tematiky je podpora svobodného přístupu k informacím a cíl Wikizdrojů a Wikiknih, což 

je tvorba a zpřístupňování volného obsahu široké veřejnosti.  

 Práce je rozdělena do 9 kapitol. Úvodní kapitola se věnuje Nadaci Wikimedia a 

softwaru MediaWiki. Tato témata jsou popisována, protože s Wikizdroji a Wikiknihami úzce 

souvisí. V dalších kapitolách jsou popsány a charakterizovány samotné projekty a rozdíly 

mezi jazykovými verzemi a mezi projekty. Následuje kapitola, která se věnuje informování o 

nástrojích, které mají uživatelé v projektech k dispozici. Poslední kapitola se zabývá využitím 

Wikiknih a Wikizdrojů  jako informačních zdrojů.  

 Pojmenování projektů v práci je počeštěné. U popisu projektů je zapsán český název 

a v kulatých závorkách je uveden název anglicky. Pojmenování Wikizdrojů a Wikiknih 

rozlišuji mezi jazykovými verzemi. Překlady jsou uváděné u první zmínky příslušné 

problematiky. Překlady názvů základních předmětů, kategorií, portálů a témat jsou vlastní. 

V práci jsou uváděné české názvy a v kulaté závorce je uvedeno pojmenování anglické. 

Názvy stránek nástrojů se řídí pojmenováním na českých verzích projektů. Některé názvy 

jsou převzaté z Wikipedie, protože nebyly příslušné výrazy u projektů k dispozici a 

popisovaný předmět plnil stejnou funkci. Specifické názvy nástrojů v práci nepřekládám 

(např. book2croll). Názvy nástrojů a záložek jsou napsané kurzívou pro lepší pochopení 

textu. Kurzívou jsou rovněž zapsány hledané výrazy a ilustrativní názvy stránek. Statistické 

údaje jsou uváděné ke konkrétnímu datu. Pro překlad názvu Cookbook z anglické verze 

Wikiknih jsem se nechala inspirovat kategorií Wikikuchařka na české verzi Wikiknih. 

V kapitole nástroje uvádím některé odkazy na nástroje v poznámkách pod čarou. Důvodem 

je kompromis mezi přítomností odkazů a soudržností textu.   

 Při psaní práce jsem se opírala o zpřístupněné nápovědy, politiky, doporučení a 

vysvětlení funkcí nástrojů na anglických stránkách projektů. K dokumentaci podporující 

české projekty jsem přihlížela při jejich popisu a při srovnávání. Poslední kapitola se opírá o 
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články ve vědeckých odborných časopisech, zpřístupněné materiály na Internetu, které 

přísluší dané tematice. Některé z nich byly volně přístupné, pro získání jiných byla nutná 

registrace a další byly přístupné v komerčních systémech. K tematice Wikipedie je 

zpracovaná brožura Wikipedie : průvodce na cestě za informacemi. O tento dokument jsem 

se opírala při seznamování s jednotlivými projekty, jejich obsahy a nástroji.   

Citace v textu práce jsou uváděné podle Harvardského stylu citování v hranatých 

závorkách. Použitá literatura je citována podle normy ISO 690:2010. Seznam citací je řazený 

abecedně. 

Práce obsahuje celkem 86 stran s předmluvou po poslední číslovanou stranu práce. 

Přílohy obsahují celkem 8 stran, které jsou číslované římskými číslicemi. Práce zahrnuje od 

úvodu po závěr celkem 66 stran textu. Kapitoly jsou členěné na dílčí pododdíly, které se 

věnují vybraným tématům. Poskytují tak lepší orientaci v textu a popisu problematiky.  
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1 Úvod 
 

Projekt Wikizdroje a Wikiknihy jsou moderním informačním zdrojem, který poskytuje 

své služby registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Existence těchto projektu trvá 

zhruba 10 let a už si získaly řadu přispěvovatelů a čtenářů, kteří využívají jejich služeb. 

Projekty založené na principu wikisystémů umožňují lidem spoluvytvářet a sdílet informace 

novým způsobem. 

 

 1.1 Nadace Wikimedia 
  

Nadace Wikimedia (Wikimedia Foundation)   

(http://wikimediafoundation.org/wiki/Home) je nezisková organizace, která vznikla 20. 

6. 2003. Stará se o řadu projektů, jejichž cílem je zpřístupňování svobodného obsahu. Tato 

nadace vznikla na Floridě (USA) a od roku 2007 má své sídlo v Kalifornii (USA). V roce 2005 

byla zaregistrována jako nezisková organizace, jejímž cílem je podpora vzdělávání. Náplní 

organizace je rozvoj svobodné tvorby. Obsah projektů je bezplatně poskytován široké 

veřejnosti. Cílem je udržovat projekty, které vznikly na principu wiki a podporovat tvorbu 

jejich obsahů.   

Pracovní náplň zaměstnanců tvoří získávání prostředků na podporu projektů, rozvoj 

nových aplikací a projektů. Snaží se také o to, aby se reklama nedostala do prostředí 

Wikipedie a jiných projektů. Nadace je financována z darů nebo ze sbírkové kampaně. 

Většina takto získaných prostředků jde na provoz a údržbu serverů. 

Hodnotným majetkem nadace je vlastnění práv k registrovaným ochranným známkám, 

jako je Wikipedie a jejích sesterských projektů. 

Nadace Wikimedia zaštituje kromě Wikipedie (otevřená encyklopedie) i další projekty. 

Mezi ně patří Wikislovník (výkladový slovník), Wikizdroje (volně dostupné dokumenty), 

Wikicitáty (sbírka citátů), Wikiknihy (volně dostupné knihy a manuály), Wikizprávy (otevřené 

zpravodajství), Wikiverzita (volně dostupné vzdělání), Wikidruhy (adresář biologických 

druhů), Commons (sdílená sbírka médií), Meta-Wiki (koordinace všech projektů Wikemedia), 

Wikidata (svobodná databáze vědomostí), Wikivoyage (cestovní průvodce) a MediaWiki 

(vývoj svobodného softwaru). Tyto projekty existují v mnoha jazykových verzích. 

Wikimedia Foundation je hlavní nadací, která je spojená s Wikipedií a dalšími projekty. 

Protože jsou Wikipedie a její sesterské projekty vícejazyčné, začala v dalších zemích vznikat 
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celá řada národních nadací, které se snaží podporovat propagaci Wikipedie a jejích 

sesterských projektů na jejich území. Ke dni 2. 4. 2013 je založeno 39 místních poboček 

Wikimedia. I když jsou tyto pobočky nezávislé na Wikimedia Foundation, snaží se s touto 

nadací spolupracovat. První pobočkou se stala německá pobočka 13. 6. 2004, druhá 

pobočka vznikla 23. 10. 2004 ve Francii [Wikimedia, Wikimedia chapters, 2013 ]. 

V České republice vznikla pobočka v roce 2008. Název české pobočky zní Wikimedia 

Česká republika. Wikimedia Česká republika je občanským sdružením. Wikimedia Česká 

republika byla zaregistrována na Ministerstvu vnitra 6. 3. 2008. Také jako ostatní pobočky je 

Wikimedia Česká republika samostatnou pobočkou, která ale spolupracuje s Nadací 

Wikimedia [Wikimedia Česká republika, O Wikimedia ČR, 2013]. 

Wikimedia Česká republika podporuje 9 projektů ke dni 14. 4. 2013. Podporovány jsou 

projekty v české jazykové verzi. Pobočka se stará o Wikipedii, Wikislovník, Wikizdroje, 

Wikicitáty, Wikiknihy, Wikizprávy, Wikiverzitu, Wikidruhy a Wikimedia Commons [Wikimedia 

Česká republika, Wikimedia Česká republika, 2013]. 

  

 1.2 MediaWiki 
 

Software MediaWiki je využívají projekty Wikizdroje a Wikiknihy. Pojem wiki velmi 

často využívaný. Ward Cunningham naprogramoval první wiki software, který pojmenoval 

WikiWikiWeb. Pojmenování wiki si vypůjčil z havajštiny, ve které to znamená slovo rychlý. 

Zdvojení tohoto slova vyjadřuje význam velmi rychlý. Vývoj prvního wiki softwaru začal 

v roce 1994. Název měl korespondovat s hlavní myšlenkou nové technologie, kterou je 

rychlé vytváření a sdílení nápadů. Význam termínu WikiWikiWeb je dvojí. Jde o software 

napsaný v jazyce Perl, ale jsou to také první wiki stránky. Cílem těchto stránek je doplňovat 

Portland Pattern repozitář (WikiWikiWeb označuje jako technologii.) První implementace 

technologie WikiWikiWeb byla pro program pojmenovaný Wiki. Wiki se stalo zkráceným 

termínem pro tuto technologii. Příčinou úspěchu této technologie je její snadné použití oproti 

HTML. Principem Wiki je, že je nástrojem, který podporuje spolupráci. Každý může přidávat 

obsah a kdokoliv jej může editovat [CHAWNER, 2006].  

 Na základě této technologie začalo vznikat mnoho systémů v různých programovacích 

jazycích a pro nejrůznější účely. Systémy jsou všeobecně nazývány jako Wiki. 

Charakteristickými rysy Wiki systémů jsou:  

- vytvoření nové stránky 

- textové formátování 
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- propojení na externí webové stránky nebo zdroje 

- pískoviště pro nové uživatele 

- nahrávání souborů 

- poslední změny [CHAWNER, 2006] 

Jedním ze softwarů založených na principu wiki je MediaWiki. Existuje ale i celá řada 

dalších. Na webových stránkách www.wikimatrix.org se nachází široký seznam softwarů. 

K nejpopulárnějším patří DokuWiki, DrupalWiki, TWiki, PmWiki, MoinMoin, PhpWiki, 

KwikiKwiki a mnoho dalších. 

Software MediaWiki je založený na principu wiki. Jde o svobodný software s otevřeným 

zdrojovým kódem (open source). Software je volně k dispozici za podmínek dodržení licence 

GNU GPL. Textový obsah MediaWiki je pod licencí CC-BY-SA.  

MediaWiki je serverový software. Byl navržený, aby mohl být provozován na rozlehlé 

serverové platformě, která provozuje stránky s velkou návštěvností. Na rozvoji softwaru se 

podílí více programátorů. Software MediaWiki je napsaný v PHP. Jako datové úložiště může 

být využitá databáze MySQL, PostgreSQL (relační databázový systém), ORACLE (systém 

řízení báze dat) a SQLite (relační databázový systém). Nabízí vícejazyčné rozhraní pro 140 

jazyků. Přičemž ne do všech jazyků je přeložený kompletně. Stránky jsou napsané ve 

wikitextu, a proto jsou snadno editovatelné i pro uživatele bez znalostí CSS a XHTML. 

Využívány jsou pouze některé HTML tagy. Mezi operační systémy, které jsou podporovány, 

patří Windows, Mac OS X. Aktuální verze je 1.19.2. – 2012-08-31, která je volně ke stažení 

na oficiálních stránkách MediaWiki [MediaWiki, Project:About, 2013]. 

MediaWiki zachovává v databázi staré verze článků. Protože články může přepisovat 

každý, může snadno dojít k vandalismu. Proto MediaWiki zachovává staré verze, aby bylo 

možné škody snadno napravit. Podporuje využívání obrázků a multimediálních souborů, 

které jsou uložené v souborovém systému. O tento software se stará, stejně jako o Wikipedii 

a její sesterské projekty, nadace Wikimedia Foundation. 

Při hledání informací o softwaru MediaWiki lze narazit na jméno Magnus Manske. Ten 

je autorem prvního PHP skriptu, ze kterého se později vyvinul software MediaWiki. Magnus 

Manske byl účastníkem předchozího projektu Wikipedie, který se jmenoval Nupedie. Do této 

encyklopedii nemohl přispívat každý. Základem této internetové encyklopedie bylo, že do ní 

mohli přispívat pouze odborníci. Magnus Manske přispíval do Nupedie mnoha články z oboru 

biologie.   

Jak již bylo výše řečeno, na softwaru MediaWiki stojí dnes mnoho webů. Mezi známé 

patří například Intranet Městské knihovny v Praze, KISK, ePrints nebo Library Success. 
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 2 Wikiknihy 
 

Celý název tohoto projektu zní Wikibooks : Open 

books for an open World (dále jen Wikiknihy) 

(http://en.wikibooks.org/wiki/Main_Page). Wikiknihy je 

původní projekt, na jehož základě začaly vznikat další 

jazykové verze. Na projekt dohlíží nezisková Nadace 

Wikimedia. Logo projektu zobrazují tři stránky ve 

vektorovém grafickém formátu SVG. Ze serveru Commons 

je k dispozici ke stažení ve formátu PNG. 

Projekt Wikiknihy byl založený 10. července 2003 

[Wikibooks, Wikibooks:Welcome, 2013]. Od té doby je 

neustále rozšiřován o nové e-knihy. Wikiknihy jsou 

vytvářené na základě dobrovolné spolupráce mnoha 

Wikibookians.1 Projekt nemá žádné oficiální vedení. O 

budoucnosti projektu spolurozhodují členové komunity na základě diskusí, kompromisů a 

dohody. Projekt Wikiknihy existuje ke dni 18. 4. 2013 v 121 jazykových verzích. Některé 

poskytují velký počet materiálů, jiné jich naopak mnoho nemají. Největší objem dokumentů 

obsahuje anglická verze. Česká verze je na 18. místě [Wikimedia, Wikibooks:List of 

Wikibooks by size, 2013]. 

Wikiknihy zahrnují ke dni 18. 4. 2013 2 677 knih a 46 708 stránek. Celkový počet 

stránek s diskusemi a přesměrováními má 167 785 stránek. Na Wikiknihy se zaregistrovalo 

již 944 549 uživatelů. Aktivních uživatelů, kteří vykonávají činnosti v posledních 30 dnech, je 

470. Na Wikiknihách je 7 193 načtených souborů. O Wikiknihy se stará 9 administrátorů, 3 

byrokraté, 9 importérů, 3 revizoři, 10 nahrávačů, 520 kontrolorů, 4 boti a 7 automaticky 

kontrolovaných uživatelů (Viz kapitola 7.1 Kategorizace uživatelů) [Wikibooks, 

Wikibooks:Special:Statistics, 2013]. 

Název Wikiknihy je trochu matoucí ohledně zařazovaných typů dokumentů. Do 

Wikiknihy nepatří všechny typy knih, ale jen některé. Náplní projektu je zpřístupnění 

studijních textů s volným obsahem. Přesné vymezení ukládané literatury je 

problematické. Je jen na komunitě, jak daný text posoudí. Existuje jisté vymezení, 

                                                           
1 Anglický název pro dobrovolníky, kteří spolupracují na anglické verzi projektu Wikiknih. Nazývají se tak 
administrátoři, editoři a autoři nebo spisovatelé. Český ekvivalent prozatím neexistuje.  

Obrázek 1: Logo Wikiknih (zdroj: 
Commons), záznam též dostupný z: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/thumb/7/7c/Wikibooks-
logo-en.svg/200px-Wikibooks-logo-
en.svg.png  
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podle kterého je možné se řídit. Dokumenty zpřístupněné na Wikiknihách by měly být 

převážně učebnicového charakteru. Uvádí, že slovo učebnice (textbook) má otevřený 

výklad. Proto se snaží vymezit, jaký typ dokumentů je možné zahrnout do Wikiknih. 

Projekt je určený pro sdílení učebnic, komentovaných textů, manuálů a příruček 

[Wikibooks, Wikibooks:What is Wikibooks, 2013]. 

Do Wikiknih je možné ukládat cizí díla. Velký důraz je kladen i na vytváření vlastních 

textů. Jakýkoliv text, který je zde uložený, musí být editovatelný. 

Naopak beletrie a populárně naučná literatura na Wikiknihy nepatří. Učební materiály 

zahrnující v sobě literární prvky jsou povolené. Wikiknihy nejsou slovníkem, tezaurem ani 

encyklopedií. Nepatří do nich zpravodajské články, publikování vlastního výzkumu, osobní 

stránky a návody pro počítačové hry. Nejsou ani prostorem pro reklamu a propagandu. 

Jsou dána jistá pravidla, která musejí splňovat sdílené knihy. Dokumenty musejí být 

v souladu s autorským právem. Texty zde zveřejněné musejí být publikované pod svobodnou 

licencí nebo jako volná díla. Jazykem učebnic musí být angličtina. Pro jiné jazyky slouží 

jazykové mutace Wikiknih. Je vyžadovaný nezaujatý úhel pohledu. Všechny texty musejí být 

objektivního charakteru a informace v nich obsažené musejí být ověřitelné. Wikiknihy nejsou 

cenzurované. Ochrana mladistvých čtenářů před nevhodnými texty není možná z důvodu 

rychlé editace stránek.  

Vedle Wikiknih existuje ještě projekt Wikiverzita a Wikizdroje. Náplň těchto projektů si 

je podobná, jde o sdílení materiálů. Rozdíl je ve vymezení jejich obsahu. Cílem Wikiverzity je 

tvorba výukových projektů a vzdělávacích zdrojů. Wikizdroje slouží ke zpřístupňování online 

knihovny se svobodným obsahem. Může se stát, že dokument, který nepatří svým obsahem 

do Wikiknih, může být přesunutý do jiného projektu. Mezi projekty je jen tenká hranice a texty 

mohou být přemístěny tak, aby svým obsahem zapadaly do náplně projektů. Součástí 

Wikiknih jsou podprojekty Wikijunior (Wikijunior) a Wikikuchařka (Cookbook). 

Knihy uložené na Wikiknihách jsou rozdělené do několika základních předmětů. 

Kategorizace v prvním roztřídění není zbytečně podrobná. Uvnitř předmětů se nachází další 

podrobnější strom. Témata jsou seřazená podle úplnosti zpracování knihy. Je možné narazit 

na dokončené knihy, knihy chýlící se ke konci, napůl hotové knihy, částečně vyvinuté knihy, 

čerstvě zahájené knihy a knihy s neznámým datem dokončení. Nacházejí se zde pododdíly a 

doporučené knihy.  

Seznam základních předmětů: 

- Počítače (Computing) 

- Technika (Engineering) 
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- Humanitní vědy (Humanities) 

- Jazyky (Languages) 

- Matematika (Mathematics) 

- Různé (Miscellaneous) 

- Věda (Science) 

- Sociální věda (Social science) 

- Všechny předměty (All subjects) 

Při rozkliknutí poslední kategorie Všechny předměty (All subjects) se zobrazí všechny 

výše jmenované kategorie. Nachází se zde ještě jedna, která není obsažená v základním 

výčtu. Jedná se o kategorii Standardní osnovy. 

Uživatelé mohou nalézt dokument dvěma způsoby. Mohou nalézt dokumenty 

prohlížením jednotlivých předmětů. K dispozici je i klasické vyhledávací okno pro napsání 

jednoduchého výrazu.  

Na hlavní stránce jsou tři oddíly. Každý z nich obsahuje kvalitně zpracovaný text 

z Wikiknih, Wikijunior a Wikikuchařky. Tyto texty mají reprezentovat Wikiknihy. Uvedené 

texty jsou nepravidelně obměňované.  

 2.1 Wikijunior 
 

Náplní projektu Wikijunior (http://en.wikibooks.org/wiki/Wikijunior) je tvorba textů 

výukového charakteru. Knihy jsou připravované pro děti od narození do 12 let. Projekt má 

být přátelský, otevřený, objektivní, spolehlivý, zábavný a má podporovat spolupráci. Většinu 

pravidel a politik má Wikijunior společných s Wikiknihami. Někdy se politika od Wikiknih 

odlišuje, protože cíle těchto projektů jsou různé. Rozdíly spočívají v zaměření na věkovou 

skupinu, od které se odvíjí styl psaní, složitosti knih a jejich názornost. Není vyloučené, že se 

Wikijunior v budoucnosti osamostatní, jako tomu bylo u Wikiverzity, která byla původně také 

součástí projektu Wikiknih. K osamostatnění anglické verze došlo 15. 8. 2006 [Wikiversity, 

Wikiversity:Main Page, 2013]. 

Pro přidání nového titulu do Wikijunior je nezbytné zapsat tento návrh na stránku 

Návrhy na nové knihy (New Title Suggestions). Každý čtvrt rok jsou přidávány návrhy na 

tvorbu nových knih. Tituly na Wikijunior jsou zpravidla vytvářeny na základě spolupráce 

skupinou uživatelů. Vypracování jedné knihy je náročnou činností, proto je třeba, aby návrhy 

prošly procesem schválení. V návrzích by neměly chybět cíle, otázky a možné předměty 

knihy. Díky procesu schválení by mělo být zamezeno vytváření pahýlů. Pro zahájení 

spolupráce na nové knize je třeba získat pět hlasů. Hlasování se uzavírá každý měsíc. 

Hlasovat mohou pouze přihlášení uživatelé. Uživatelé mohou samozřejmě vytvořit knihu 
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samostatně. Takto vytvořené knihy nemusejí projít procesem schvalování návrhů nových 

titulů. Tento způsob schvalování nových titulů se liší od politiky Wikiknih, jde o specifickou 

politiku Wikijunior. Tyto politiky nejsou neměnné a je možné, že budou v budoucnu platit jiné 

[Wikibooks, Wikijunior:New Title Policy, 2013]. 

Poslední odkaz na navrhované tituly daného čtvrt roku jsou z roku 2007. Daná stránka 

byla otevřená pro hlasování do 1. 7. 2007. Poslední zkontrolovaná verze této stránky byla 7. 

7. 2010 [Wikibooks, Wikijunior:New Book of the Quarter/2007-3rd Quarter Vote, 2013]. 

Knihy, které potřebují pomoci s tvorbou, jsou umístěné v hlavním jmenném prostoru 

Wikijunior. Odkaz na seznam knih, které jsou vyvinuté a které jsou ve vývoji, je umístěný 

rovněž v hlavním jmenném prostoru stránky. U každého titulu je graficky znázorněn stav 

zpracování. Není stanovena jiná politika, která by popisovala aktuální dění při tvorbě nových 

titulů.  

 

Obrázek 2: Status vývoje zpracování knih (zdroj: Wikijunior), snímek pořízen 16. 4. 2013 z: 
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Wikijunio r:All_Books&oldid=2313442      

Stavy vývoje zpracování knih jsou rozdělené od vznikajících knih po zpracované. Řídký 

text (Sparse text) ikona informuje o tom, že text je zpracovaný z 0 %.  Rozvíjející se text 

(Developing text) symbolizuje zpracování textu z 25 %.    Zrající text (Maturing text) vyjadřuje 

zpracování textu z 50 %.  Vyvinutý text (Developed text) informuje o zpracování textu ze 75 

%. Kompletní text (Comprehensive text) vyjadřuje kompletně zpracovanou knih ze 100 %. 

Z dostupného materiálu lze usuzovat, že již neprobíhají schvalovací procesy nových 

titulů. Uživatelé mohou libovolně rozvíjet nové tituly nebo pomáhat titulům částečně 

vytvořeným. Wikijunior fungují i nadále. Z Nedávných změn je možné zjistit aktuální dění. 

Stanovené politiky nejsou nahrazené novými a proces hlasování již není aktuálním 

procesem. 

 Na hlavní stránce projektu jsou umístěné odkazy na dokončené knihy. Roztřízené 

jsou na Tituly (titles), Objevy a inovace (discovery and inovation), Přirozený svět (the natural 

world), Geografii (geography), Školáky (school time), Předškoláky (pre-readers) [Wikibooks, 

Wikijunior, 2013]. 
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 2.2 Wikikuchařka 
 

Wikikuchařka (http://en.wikibooks.org/wiki/Cookbook:Table_of_Contents) je vytvářená 

na základě společného snažení mnoha lidí. Jde o projekt, který je rovněž otevřený široké 

veřejnosti. Celý název je Wikimedia kuchařka: sbírka receptů z celého světa (Wikimedia 

Cookbook : A collection of recepies from around the World). Cílem Wikikuchařky není jen 

vytváření kuchařských receptů, vítány jsou i jiné aspekty vaření a kulinářských technik. 

Obsah je možné volně číst, přidávat, opravovat nebo měnit. Na diskusních stránkách mohou 

autoři článků dostat od ostatních uživatelů zpětnou vazbu [Wikibooks, Cookbook:FAQ, 

2013]. 

Obsah Wikikuchařky je uspořádán do kategorií a typů. Kategorie jsou užitečnými 

přehledy obsahů, chybí jim ale popis dané kategorie. Kategorie se zobrazují v dolní části 

stránky. Kategorie automaticky generují seznam všech stránek, které jsou zařazené do 

příslušné kategorie. Stránky jsou řazeny do kategorie podle surovin, původu, diety, typu jídla 

a typu receptu.  

Naproti tomu klasifikace dle typů obsahuje stručný popis příslušného tématu a seznam 

přiřazených stránek. Příslušné typy, na které stránky odkazují, jsou obsažené v horní části 

stránky. Formátování receptů se řídí speciální šablonou vytvořenou pro tento účel. 

Procházení stránek je možné podle Kuchařky (Cookbook), Receptu (Recipes) a Indegriencí 

(Indegrients).  

Recepty by měly být pojmenovávány podle svého tradičního názvu, nebo podle svého 

původu, případně podle přísad. Recepty by měly být pojmenovávány v anglickém jazyce. 

Jelikož jsou zahrnuté recepty z různých částí světa, nemusí anglický název existovat. 

V tomto případě je možné ponechat místní název. Pokud existuje anglický i místní název, 

mohou uživatelé vytvořit přesměrování. Přesměrování je vhodné rovněž u názvů, v nichž se 

vyskytují speciální znaky mimo sadu ASCII. V kulatých závorkách jsou uváděné doplňky, 

které od sebe odlišují recepty. Tímto způsobem jsou uváděné speciální diety. Duplicita 

v názvech receptů může být řešena vymazáním nekvalitního receptu, sloučením nebo 

vytvořením rozlišovací stránky. Rozlišovací stránka slouží jako rozcestník, zahrnuje recepty, 

které se vztahují k názvu stránky a jejímu obsahu. Tyto stránky obsahují vlastní obsah a 

recepty [Wikibooks, Cookbook:Policy, 2013]. 

Do hlavního jmenného prostoru jsou dávány nejlepší recepty, které reprezentují 

Wikikuchařku. Nejlepší recepty musejí splňovat určité podmínky. Stránky musejí být kvalitně 

napsané a ověřené. Měly by obsahovat fotku, šablonu a kategorie [Wikibooks, 

Cookbook:Policy, 2013]. 
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Na hlavní stránce Cookbook je umístěn seznam předmětů, do kterých jsou stránky 

rozděleny. Jednotlivé předměty zahrnují stručný popis obsahu a stránky, které na příslušný 

předmět odkazují. 

Seznam předmětů: 

- Techniky vaření (Cooking Techhniques) 
- Základní skupiny potravin (Basic Food Groups) 
- Speciální diety (Special Diets) 
- Suroviny (Indegrience) 
- Doporučení (References) 
- Recepty (Recipes) 
- Národní a etnické kuchyně (National and Ethnic Cuisines) 
- Výživa (Nutrition) 
- Vybavení (Equipment) 
- Přispěvatelé (Contributors) [Wikibooks, Cookbook:Table of Contents] 

 

Obrázek 3: Cookbook – typy (zdroj: Wikimedia Cookbook), snímek pořízen 16. 4. 2013 z: 
http://en.wikibooks.org/wiki/Cookbook:Table_of_Contents 

 2.3 Wikiknihy 
 

Celý název tohoto projektu je Wikiknihy : Myslete svobodně. Učte se svobodně (dále 

jen Wikiknihy) (http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:Hlavn%C3%AD_strana). Je českou 

verzí anglického projektu Wikiknih. Wikiknihy jsou jedním ze sesterských projektů Wikipedie. 

Na činnost dohlíží nezisková Nadace Wikimedia. Software, který je využíván pro 



20 
 

zpřístupnění textů, je rovněž MediaWiki. Logo Wikiknih tvoří tři stránky stejně jako u anglické 

verze (viz Obr. č. 1).  

Wikiknihy byly založené v České republice 10. července 2003 [Wikiknihy, Wikiknihy:O 

Wikiknihách, 2013]. O českou verzi Wikiknih se stará a podporuje ji občanské sdružení 

Wikimedia Česká republika. Ke dni 16. 4. 2012 se nachází na Wikiknihách 1 477 stránek. 

Celkový obsah stránek včetně diskusí, přesměrování apod. čítá 3 943 stránek. Na 

Wikiknihách je 27 načtených souborů. Ke dni 24. 3. 2013 je registrováno 4 014 uživatelů a 

z toho jich je 11 aktivních. O Wikiknihy se starají 3 správci, 2 byrokraté, 1 importér a 

registrováno je 5 botů [Wikiknihy, Statistika, 2013].  

Obsah Wikiknih tvoří volně dostupné učebnice, manuály a podobné texty v českém 

jazyce. Vkládané materiály mohou být pouze vzdělávacího charakteru. Jejich účelem je 

předávání vědomostí a poznatků [Wikiknihy, Wikiknihy:Hlavní strana, 2013]. 

Základní podmínkou Wikiknih je svobodný obsah učebnic a manuálů, proto aby je bylo 

možné bez problémů doplňovat. Další podmínkou je objektivnost ukládaného obsahu. Pro 

subjektivní názory zde není místo. Vyžadován je nezaujatý úhel pohledu.  

Zveřejněné informace musejí být ověřitelné. Zpřístupněné texty a obrázky musí být pod 

svobodnou licencí. Autoři jsou nabádáni k tomu, aby ke svým textům a obrázkům doplnily 

vhodné licence [Wikiknihy, Nápověda:Licence, 2013]. 

Existuje více sesterský projektů a každý z nich je zaměřený na jiný typ 

zpřístupňovaného obsahu. Z toho důvodu je důležité vědět, co do kterého projektu 

patří nebo naopak nepatří. U každého z projektů je popsán jeho charakter. Do 

Wikiknih nepatří próza ani poezie. Pro zveřejnění testů a e-learningových materiálů 

slouží projekt Wikiverzita. Vkládání encyklopedických a slovníkových hesel má své 

místo ve Wikislovníku. Zveřejnění aktuálních zpráv je možné v projektu Wikizprávy. 

Do Wikiknih není možné vkládat výsledky vlastního výzkumu a neověřené teorie 

[Wikiknihy, Wikiknihy:Co jsou Wikiknihy, 2013]. 

Na hlavní straně Wikiknih se nachází krátké představení projektu, kategorie 

Představujeme, ve které je ve zkratce uvedena jedna ze zde umístěných knih. Nachází se 

zde informace o tom Co se děje a seznam Témat. Témata jsou zařazena do skupin 

příbuzných oborů. 

Hlavní témata: 

- Technika, fyzika a chemie 
- Matematika 
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- Počítače a internet 
- Cestování  
- Společenské vědy 
- Biologie a lékařství 
- Jazyky 
- Koníčky, hry a ostatní 

 

Obrázek 4: Témata Wikiknih (zdroj: Wikiknihy), sníme k pořízen 16. 4. 2013 z: 
http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:Hlavn%C3%AD_ strana 

 2.4 Popis knihy 
 

Každá kniha v projektu Wikiknih musí obsahovat hlavní název a názvy svých částí. 

Každá kniha by měla zahrnovat hlavní stránku knihy. V prostředí hlavní stránky je umístěn 

strukturovaný obsah. To jsou odkazy na jednotlivé kapitoly knihy. Neměl by chybět popis 

tématu, o kterém kniha pojednává. Uživatelé by měli být informováni o použitém stylu, 

šablonách a cílech příslušné knihy. K tomu je možné připojit odkazy na cizojazyčné verze na 

stejné téma. Nezbytné je zařazení knihy do některé z již vytvořených kategorií. U Wikiknih se 

přiřazuje kniha jako celek ke kategoriím. Každá kniha by měla obsahovat licenci, pod kterou 

je zveřejněna široké veřejnosti. Může obsahovat obrázky, které souvisejí s danou tematikou 

a vhodně knihu doplňují. I ony musejí být zveřejněny pod svobodnou licencí. Odkazy jsou 

nedílnou a nezbytnou součástí každé knihy. Názvy kapitol jsou vytvářeny ve formě odkazu. 

Díky tomu se uživatelé dostanou přímo na text, o kterém daná kapitola pojednává. 

Výsledkem každé knihy by měl být dokument vhodný k tisku [Wikiknihy, Wikiknihy:Jak začít 

psát knihu, 2013]. U doporučených knih je často již vytvořená verze pro offline práci. 

Uváděné jsou informace o možnosti stažení nebo tisknutí.  
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 2.5 Tvorba Wikiknih 
 

Přidávat nové texty na Wikiknihy může kdokoliv. Před započetím práce je zapotřebí 

zkontrolovat, nejsou-li již na Wikiknihách zpřístupněné materiály na příslušné téma. 

Přidávané knihy by měli odpovídat pravidlům a doporučením Wikiknih. Před samotnou 

tvorbou je zapotřebí zkontrolovat, jestli by nebylo vhodnější přidat text jako další kapitolu již 

existující knihy. Před započetím tvorby je třeba zvážit budoucnost vytvářeného projektu. Jde 

o dlouhodobou spolupráci s komunitou přispěvatelů na Wikiknihách [Wikibooks, 

Help:Contributing, 2013]. 

Ostatní přispěvatelé by měli být schopni se seznámit se zamýšlenou strukturou, 

obsahem, rozsahem a cíli knihy. Sepsání základních informací o knize napomáhá předejít 

diskusím na tato témata. Tyto informace mohou být zpřístupněny v úvodní kapitole, která 

seznamuje čtenáře i přispěvatele se samotnou knihou. Úvodní informace mohou být 

doplněné autorskou stránkou, kde jsou zaznamenání nejdůležitější přispěvatelé knihy. 

Nejsou dána pravidla, jak mají knihy vypadat. Prohlédnutí již vytvořených může pomoci při 

rozhodování o formě nové knihy. Základním prvkem je správné pojmenování, které jasně 

informuje o obsahu knihy. Úvodní informace by měly objasňovat styl psaní, formátování, 

použité šablony, typ knihy a její rozsah. Neměl by chybět popis cílové skupiny čtenářů, pro 

které je kniha určena. Vytvořeny by měly být osnova a struktura knihy. Zpřístupnění 

informací slouží k představení nové knihy pro ostatní uživatele a případné přispěvatele.  

Vytvořené texty mohou vhodně doplňovat obrázky, hudba a video. Soubory jsou 

nahrávány na Commons. Preferovanými formáty pro obrazové soubory jsou formáty SVG, 

PNG, JPEG a XCF. Preferovaný formát hudbu a video je Ogg. Nahrané soubory nemohou 

být přejmenovávané, proto je důležité zvolit správný popisný název. Vytvořené učební 

materiály mohou být doplněné různými tabulkami, formuláři a kvízy. Wikiknihy používají 

systém šablon pro informování o stavu textu a zajištění integrity a navigaci mezi kapitolami. 

Po promyšlení směru, typu, formy a cílů knihy nastává fáze tvorby a zpřístupnění knihy 

pro veřejnost, aby mohla začít spolupráce na tvorbě obsahu. Nedílnou součástí je zařazení 

knihy do vhodných kategorií. Pro přehlednost o stavu dokončení jednotlivých kapitol a celé 

knihy slouží označení statusu vývojových fází. Ty graficky znázorňují propracovanost a 

dokončenost textů [Wikibooks, Help:Contributing, 2013].  

 2.6 Kategorizace 
 

Kategorie pomáhají klasifikovat zpřístupněné knihy na Wikiknihách. Knihy mohou být 

zařazené do jedné i více kategorií. Knihy, které nejsou zařazené do žádné kategorie, jsou 
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umístěné do speciální kategorie nezařazené, kde čekají na svoje zpracování. Jednotlivé 

kategorie obsahují část, ve které je vyjádřen jejich popis a účel. K dispozici jsou související 

kategorie, seznam podkategorií, knih nebo stran zařazených pod příslušnou kategorii. 

Klasifikace kategorií na Wikiknihách má hierarchickou strukturu, která podporuje procházení 

a prohlížení jednotlivých knih. Kategorie jsou uvedené v pořadí, v jakém byly přidávány. 

Umístění kategorií je zpravidla pod textem pro pohodlí čtenářů, ale mohou být vložené i 

v textu. Na diskusních stránkách jsou kategorie umisťovány nad textem diskuse. U souborů 

jsou kategorie umístěné na jejich popisné stránce [Wikibooks, Help:Categories, 2013].  

Pro zajištění řazení jiného než podle názvů mohou být využity řadící klíče. Stránky 

kategorií nemohou být přejmenovány a přemisťovány. Stránky přidané k přesměrované 

kategorii odkazují na původní kategorii a ne na nově vytvořenou. Stránky mohou být 

přidávány do příslušné kategorie pouze jednou. Anglická verze Wikiknih jsou organizovány 

podle předmětového vyjádření obsahů knih. Základní předměty tvoří: 

- Počítače (Computing) 
- Technika (Engineering) 
- Humanitní vědy (Humanities) 
- Jazyky (Languages) 
- Matematika (Mathematics) 
- Různé (Miscellaneous) 
- Věda (Science) 
- Sociální věda (Social science) 
- Všechny předměty (All subjects) 
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Obrázek 5: Přehled předmětů knih na Wikibooks (zdroj: Wikibooks), záznam též dostupný z: 
http://en.wikibooks.org/wiki/Subject:Books_by_subject 

Při zadání dotazu Subject:Books by subject jsou vyhledány základní předměty a jejich 

podtřídy. K dispozici nejsou údaje o počtu zahrnutých stránek. Pro získání informací 

vypovídající o obsazenosti jednotlivých oborů je zapotřebí zadat výraz Category:Books by 

subject. Výsledky zobrazují přehled základních kategorií s uvedeným počtem podkategorií a 

stránek pro příslušnou kategorii.  

Knihy na Wikiknihách mohou být prohlížené podle několika kritérií. Prohlížení podle 

předmětu nebo kategorie, která vyjadřuje základní obsah knihy. Uživatelé mohou procházet 

abecedním seznamem vytvořených knih. Seznam vyjadřuje první číslo nebo písmeno názvu 

knihy. Pro vyhledávání podle seznamu mají být označována jako vyhledatelná slova, která 

nesou význam. Členy by neměly být řadícím slovem. Uživatelé mohou procházet knihy podle 

statusu vývoje knih a podle čtenářského určení. K dispozici je rozdělení podle typu knihy. Do 

kategorií se zařazují pouze první stránky, ostatní jsou zařazené do kategorie vytvořené podle 

názvu knihy. Tento systém zabraňuje chaosu a umožňuje snadné vyhledávání.  
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Organizace české verze Wikiknih se řídí systémem kategorií a zařazení do témat. 

Kategorizovány jsou pouze hlavní stránky knih. Nápověda pro tuto oblast tvorby nových knih 

chybí. Pro vyhledávání jsou k dispozici kategorie a témata. Jiný způsob procházení obsahů 

není zpřístupněn. Uživatelé mohou využít zpřístupněné stromy kategorií. 

 2.7 Obsah 
 

Základní kategorie pro projekt Wikiknih vychází z předmětového členění. Struktura 

v prvním stupni zahrnuje 10 základních kategorií, které se dále člení na podrobnější 

tematické okruhy. Ke kategoriím jsou přiřazené stránky, jejichž obsah je velmi specifický a 

nezařaditelný do vytvořeného systému podkategorií.  Uvedené stránky uvádějí odkazy na 

předmětovou vrstvu třídění.  Naproti tomu struktura české verze Wikiknih má první vrstvu 

třídění rozdělenou do 29 kategorií. Některé jsou dále členěné do dalších tematických 

podkategorií, jiné obsahují pouze seznam zařazených stránek. Podprojekt Wikikuchařka 

(Cookbook) nemá obsaženou v předmětovém řazení svůj předmět. Podprojekt Wikijunior 

předmět zařazený má. Kategorie Kuchařka je zařazena ve stromu vyhledatelném po zadání 

výrazu: Category:Categories. Kategorie Kuchařky obsahuje ke dni 9. 4. 2013 19 kategorií a 

484 stránek. 

Anglická verze Wikiknih – kategorie knih podle předmětu ke dni 17. 4. 2013. (Dostupné 
z: 
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Category:Books_by_subject&oldid=2502254)  

- Počítače (Computing) (35 kat., 35 str.) 
- Technika (Engineering) (13 kat., 13 str.) 
- Humanitní vědy (Humanities) (9 kat., 9 str.) 
- Jazyky (Languages) (7 kat., 13 str.) 
- Matematika (Mathematics) (14 kat., 21 str.) 
- Různé (Miscellaneous) (27 kat., 33 str.) 
- Věda (Science) (17 kat., 18 str.) 
- Sociální věda (Social science) (14 kat., 14 str.) 
- Standardní osnovy (Standard curricula) (5 kat., 10 str.) 
- Wikijunior (13 kat., 14 str.) [Wikibooks, Category:Books by subject, 2013] 

Všechny články na české verzi Wikiknih ke dni 17. 4. 2013. (Dostupné z: 
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Category:Books_by_subject&oldid=2502254) 

- Asertivita (15 str.) 
- Astronomie (1 kat., 1 str.) 
- Biologie (4 kat., 8 str.) 
- Cestování (2 kat., 4 str.) 
- Chemie (1 kat., 4 str.) 
- Filozofie (6 str.) 



26 
 

- Fyzika (1 str.) 
- Gastronomie (1 kat.) 
- Geografie (1 kat.) 
- Geologie (1 kat.) 
- Historie (5 kat., 6 str.) 
- Jazyky (12 kat., 10 str.) 
- Komunikace (1 kat., 1 str.) 
- Literatura (1 kat., 3 str.) 
- Lékařství (1 kat.) 
- Matematika (6 kat., 5 str.) 
- Návody (9 str.) 
- Počítače (7 kat., 19 str.) 
- Právo (prázdná) 
- Společnost (1 kat.) 
- Sport (1 kat., 1 str.) 
- Stavby (5 str.) 
- Technika (1 kat., 13 str.) 
- Teologie (5 str.) 
- Velikonoce (9 str.) 
- Volný čas (5 kat., 4 str.) 
- Vysokoškolské učebnice (prázdná) 
- Vzdělávání (1 kat.) 
- Zemědělství (prázdná) [Wikiknihy, Kategorie:(vše), 2013] 
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3 Wikizdroje 
 

Projekt Wikizdroje (Wikisource) (http://en.wikisource.org/wiki/Main_Page) se zabývá 

zpřístupňováním dokumentů se svobodným obsahem. Je 

charakterizován jako online knihovna s volným přístupem. Jde o 

jeden ze sesterských projektů Wikiknih. Na činnost projektu 

dohlíží mezinárodní nezisková Nadace Wikimedia. Existuje řada 

jazykových verzí, která je založená na anglické verzi projektu 

Wikizdroje. Ke dni 18. 4. 2013 má projekt 63 jazykových verzí. 

K rozdělení do subdomén pro jednotlivé jazyky došlo v roce 

2005. Nejvíce obsahových stránek zpřístupňuje francouzská 

verze. Anglická verze je na 2. místě a česká verze na 18. místě 

[Wikimedia, Wikisource:List of Wikisource by size, 2013]. Pořadí 

se mění v závislosti na počtu zpřístupňovaných stránek. 

Logo projektu zobrazuje ledovec, který byl původně v názvu 

projektu. Původní logo projektu zobrazoval ledovec ve formátu 

JPG. Nyní je logo tvořené ledovcem ve vektorovém grafickém formátu SVG. Ke stažení 

z Commons je logo dostupné v komprimovaném rastrovém formátu PNG. 

Projekt Wikizdroje vznikl 24. listopadu 2003 a 6. prosince 2003 byl přejmenován na 

jeho současný název. Původní název byl Sourceberg. Inspirací mu byl projekt Guttenberg. 

Název Sourceberg pocházel z „anglických slov source – zdroj a berg z iceberg – ledovec 

[Wikipedie, 2010].“ Původně bylo zamýšleno, že zde budou ukládány užitečné texty a 

historické dokumenty, které by podporovaly články ve Wikipedii. 

Wikizdroje obsahují ke dni 16. 4. 2013 281 432 textů a 913 167 obsahových stránek. 

Celkový počet stránek s diskusemi a přesměrováními čítá 1 380 756 stránek. Na Wikizdroje 

se zaregistrovalo 724 700 uživatelů z toho jich je 313 aktivních. Na Wikizdrojích se nachází 7 

993 souborů. O Wikizdroje se stará 38 administrátorů, 3 byrokraté, 1 transwiki importér, 301 

automatických strážců, 7 uživatelé s oprávněním filtr zneužívání a 3 revizoři a 29 botů a 1 

uživatelský bot [Wikisource, Statistics, 2013]. 

Projekt Wikizdroje je vytvářený na základě dobrovolné spolupráce mnoha uživatelů po 

celém světě. Neexistuje žádné vedení projektu, které by stanovovalo jeho cíle a směřovalo 

jeho vývoj. Cíle a obsah projektu určují jeho účastníci. Na diskusních stránkách řeší 

podstatné otázky týkající se projektu. Komunita Wikizdrojů rozhodla o změně názvu, loga i o 

vytvoření subdomén pro jednotlivé jazykové verze. Všichni členové mají v hlasování stejná 

práva. Veškeré změny jsou řešeny na základě dohod a kompromisů.  

Obrázek 6: Logo Wikisource 
(zdroj: Commons), záznam též 
dostupný: 
https://commons.wikimedia.org
/wiki/File:Wikisource-logo.svg 
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Jelikož existuje více sesterských projektů Wikipedie, je důležité znát charakter 

dokumentů, které do Wikizdrojů patří a které mají místo naopak jinde. Podle komunity 

Wikizdrojů musí sdílené dokumenty splňovat určitá pravidla. 

Dokumenty obsažené na Wikizdrojích musí být v anglickém jazyce. Může se jednat o 

moderní angličtinu, její vývojové formy nebo různé dialekty. Texty ukládané na Wikizdroje 

musejí být předtím zveřejněné široké veřejnosti. Ukládané dokumenty nesmějí být 

upravované. Je zapotřebí zachovat originálnost díla, i když byly v původní verzi chyby. 

Nezaujatý úhel pohledu není na Wikizdrojích vyžadován. Je možné ukládat díla, ve kterých 

jejich autor zaujímá určité stanovisko. Všechna zpřístupněná díla musejí být na Wikizdrojích 

zveřejněna jako volná díla. U většiny přidávaných děl je nutné uvést autora. Důvodem je 

určení autorských práv a identifikace textů. Existují texty, u kterých není známý jejich autor. 

Na Wikizdroje je možné přidávat anonymní historické texty, které mají nějakou hodnotu. Pro 

ověření autorských práv k dílu je nezbytné udávat zdroj, odkud text pochází [Wikisource, 

Wikisource:What is Wikisource, 2013].  

Projekt Wikizdroje zahrnuje: 

- Prózu 
- Poezii 
- Populárně naučnou literaturu 
- Historické dokumenty vnitrostátního nebo mezinárodního charakteru 
- Proslovy 
- Dopisy 
- Výzkumné materiály 
- Bibliografie autorů, jejichž díla jsou na Wikizdrojích zveřejněna 
- Překlady originálních textů 

Na Wikizdroje mohou být ukládány překlady textů. Podmínkou je, že jazyk textu musí 

odpovídat jazykové verzi Wikizdrojů. Anglická verze je pro texty, které byly původně napsané 

v angličtině a pro překlady jiných jazyků do angličtiny. Zpřístupňované mohou být rovněž 

dvojjazyčné texty. Nepublikované překlady děl, u kterých je nepravděpodobný překlad do 

angličtiny, mohou vytvářet sami uživatelé. Je možné i překládat texty napsané v historické 

angličtině. Takové překlady slouží k lepšímu porozumění dokumentu. To je jedna 

z možností, jak mohou uživatelé textům přidávat hodnotu. Druhou možností je vytváření 

komentářů pro dokumenty, které pocházejí například ze starověku. Tímto způsobem mohou 

pomoci k lepšímu pochopení daného textu. Komentář musí být přidán takovým způsobem, 

aby jej bylo možné dobře odlišit od originálního textu. Přidání multimediálního dokumentu 

k textu přispívá k jeho lepšímu porozumění a přináší přidanou hodnotu pro uživatele 

[Wikisource, Wikisource:What Wikisource includes, 2013]. 
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Na Wikizdrojích nesmí být zpřístupněná díla, která porušují autorská práva. Politika 

Wikizdrojů omezuje užití díla, jako Fair Use2. Přispěvatelé nemohou na Wikizdroje vkládat 

svoji vlastní tvorbu. Dříve nepublikované materiály není možné zpřístupnit na Wikizdroje. 

Shromažďování matematických a statistických dat, tabulek, formulářů a zdrojových kódů 

není náplní projektu. Wikizdroje neslouží jako prostředek reklamy a propagandy [Wikisource, 

Wikisource:What is Wikisource, 2013]. 

 3.1 Wikizdroje 
 

Wikizdroje (http://cs.wikisource.org/wiki/Wikizdroje:Hlavn%C3%AD_strana) jsou 

českou verzí projektu anglické verze Wikizdrojů (Wikisource). Cílem projektu je 

zpřístupňování svobodného obsahu dokumentů. Prezentují se jako svobodná otevřená 

knihovna. Logo projektu tvoří obrázek ledovce. Wikizdroje jsou zpřístupněné na softwarové 

základně MediaWiki.  

Wikizdroje v České republice vznikly 29. 3. 2006 [Wikizdroje, Wikizdroje:Hlavní 

strana:Historie verzí, 2013]. Původně se český název projektu jmenoval Wikisource. 

K přejmenování došlo 11. dubna 2009. Českou verzi Wikizdrojů podporuje občanské 

sdružení Wikimedia Česká republika. Ke dni 16. 4. 2013 existuje na Wikizdrojích 18 994 

obsahových stránek. Celkový počet stránek včetně přesměrování a diskusí zahrnuje 23 706 

stránek. Na Wikizdrojích se nacházejí 4 načtené soubory. Zaregistrováno je 4 183 uživatelů 

a 23 jich je aktivních. Na Wikizdrojích jsou 3 správci, 2 byrokraté, 6 botů, jeden importér a 4 

automatičtí strážci [Wikizdroje, Statistika, 2013]. Wikizdroje obsahují 18 993 stran 

[Wikizdroje, Wikizdroje:Hlavní strana, 2013]. 

Obsah Wikizdrojů tvoří volná díla a díla, která byla zveřejněná pod svobodnou 

licencí. Wikizdroje slouží ke zpřístupnění prózy, poezie, vědecké literatury, populárně 

naučné literatury, dopisů, proslovů a historických a politických dokumentů. Obsah 

mohou tvořit i texty z internetu. Při zveřejňování takového textu je třeba dbát na to, 

je-li text původní. Důležité je posoudit, jde-li o seriózní zdroj a nebyl-li text někým 

přepracován [Wikizdroje, Wikizdroje:Co jsou Wikizdroje, 2013]. 

Základní podmínkou Wikizdrojů je to, že musí jít o volné dílo nebo musí být zveřejněno 

pod svobodnou licencí. Důležitou podmínkou je, že zpřístupněná díla musela být dříve 

zveřejněna většímu počtu uživatelů. Wikizdroje nejsou prostorem k publikování vlastních děl. 

Nezbytné je uvést zdroj, odkud byl dokument převzat. Díla, která jsou vkládána, nesmí být 

upravována, nejedná-li se o překlad. Vkládané texty mohou doplňovat encyklopedické heslo 

                                                           
2 Termín Fair use vychází z amerického pojetí autorského práva. V českém autorském zákoně tomuto principu 
odpovídá díl 4 „Výjimky a omezení práva autorského“ §29-45 
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ve Wikipedii. Uložené texty musí splňovat podmínku českého jazyka. Zveřejněny mohou být 

dokumenty v současné češtině, ale i v dialektech a vývojových formách českého jazyka. Je 

možné vkládat naskenované dokumenty, které potvrzují věrohodnost zpřístupňovaných textů 

[Wikizdroje, Wikizdroje:Co jsou Wikizdroje, 2013]. 

Oproti Wikipedii text, který je umístěný na Wikizdrojích, se nenazývá článek ale 

stránka. K tomuto přejmenování došlo na základě debaty, která proběhla v roce 2006 

[Wikizdroje, Nápověda:Stránky na Wikizdrojích, 2013]. Důvodem k tomuto pojmenování byl 

fakt, že některé texty jsou rozsáhlé a mají charakter napůl samostatný.  

Na hlavní stránce Wikizdrojů se nachází krátké představení s projektu. Poskytnuté jsou 

zde základní informace pro čtenáře, které se týkají hledání dokumentů a autorů. Předsunuté 

jsou informace pro spolupracovníky, informace o nápovědě a uživatelích.  

Obsah Wikizdrojů je roztřízený podle obsahu do základních kategorií. Jde o dějiny, 

umění, politiku, právo, vědu a náboženství.  Uživatelé si mohou zobrazit všechny kategorie. 

Celý seznam kategorií tvoří kategorie podle licence, inzerce, korespondence, pseudonymní 

díla, rozcestníky, sbírka, sport a tělovýchova, státy, téma, části, školství a základní kategorie 

[Wikizdroje, Kategorie:(vše), 2013]. 

 3.2 Tvorba Wikizdrojů 
 

Na české i anglické verzi Wikizdrojů se nacházejí dva druhy děl v z pohledu 

spolehlivosti a jejich ověřitelnosti. Zpřístupňovaná jsou díla, která mají dostupnou předlohu 

přepsaného textu. Věrohodnost těchto děl je vyjádřena indikátorem spolehlivosti. Tyto 

indikátory jsou barevně odlišené a nacházejí se pod názvem díla. Informace o zdrojovém 

dokumentu se umisťuje do záložky Zdroj (Source), která je umístěná v horní části stránky 

vedle záložek Diskuse (Discussion) a Stránka (Page).  
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Obrázek 7: Indikátory statusu revize stránky (zdroj: Wikisource), snímek pořízen 16. 4. 2013 z: 
http://en.wikisource.org/w/index.php?title=Help:Beginner%27s_guide_to_reliability&oldid=4374901 

 Zelená – stránka je ověřená z 25 % 

 Žlutá – na 20 % stránky byla provedena korekce 

 Modrá – 30 % stránky je problematický 

 Červená – na 10 % stránky nebyla provedena korekce  

 Šedá – 15 % stránky doposud neexistuje 

 

Wikizdroje zpřístupňují texty, které nemají nahranou předlohu, podle které byl text 

přepsán. Tato díla musí být řádně ocitována, aby si ostatní uživatelé mohli ověřit 

důvěryhodnost uloženého textu. Uvádí se webový odkaz nebo knihovna, ze které byl 

dokument zapůjčený a kde je k dispozici pro ověření věrohodnosti. Informace o zdroji je 

často zpřístupněna na diskusní stránce příslušné stránky. V české verzi jsou údaje o textu 

uváděné do šablony (infobox) Údaje o textu. Tímto způsobem je možné provést kontrolu 

spolehlivosti zdrojů [Wikisource, Help:Beginner´s guide to reliability, 2013].  

Zpřístupněné předlohy děl jsou nahrávané do Commons, případně na Wikizdroje. Při 

dodržení postupu nahrávání a autorských práv, jsou soubory dostupné pro kontrolu 

důvěryhodnosti a pro práci při vytváření textů. Digitální soubory se nahrávají do Commons, 

aby mohly být využívány i jinými sesterskými projekty.  

Soubory dat mohou být ve formátu DjVu a PDF. Formát JPEG může být použitý, pokud 

jde o nahrání několika málo stran. Preferovaný je především formát DjVu. Původně byl 

software Rozšíření ProofreadPage (ProofreadPage Extension) vytvořen pouze pro formát 

DjVu. Později byl tento software upraven na to, aby byl schopný pracovat s formátem PDF. 

Pro formát DjVu hovoří fakt, že nástroj Rozšíření ProofreadPage bylo vytvořené jen pro tento 

formát. Chyby, které se s formátem vyskytly, už byly díky delšímu časovému období 

odstraněné. Soubory ve formátu DjVu jsou menší než v PDF. Formát DjVu byl vytvořený jako 

opensource, zatímco PDF byl formátem proprietámím. Hlavní nevýhodou Djvu je nižší 

rozlišení než PDF. Díky kompresy DjVu mohou být některé znaky nečitelné a při korektuře 

může docházet k nepřesnostem. Hlavní výhodou PDF je široká uživatelská podpora. Skeny 
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dokumentů mohou mít proveden OCR (optické rozpoznávání znaků) [Wikisource, Help:DjVu 

files, 2013]. 

 

 3.3 Tvorba nového textu 
 

Před započetím tvorby nového textu si musí uživatelé ověřit, zda se již příslušný text 

na Wikizdrojích nevyskytuje. Dalším krokem je kontrola autorských práv, zda text splňuje 

podmínky a politiku Wikizdrojů. Po provedení ověřovacích procesů může být započata 

tvorba. Skeny jsou nahrávány na Commons. 

URL2Commons je nástroj, který poskytuje uživatelům služby při nahrávání více 

souborů, které jsou umístěné na internetu. Díky tomuto nástroji je tato práce 

automatizovaná. Pro použití je nezbytná registrace. Tento nástroj není propojený 

s registrační databází Nadace Wikimedia. Po přihlášení se uživateli zobrazí dvě okna. První 

nazvané URLs slouží k nahrávání adres a pojmenování. Druhé okno s názvem Popis je 

určená pro vyplnění metadatových údajů.  

Musí být vytvořena stránka v hlavním jmenném prostoru. Jak jsou načítány jednotlivé 

části, je zapotřebí je přemístit na vytvořenou stránku v hlavním jmenném prostoru. Po 

skončení těchto prací je nezbytné přidělit textu vhodnou licenci, kategorie a tagy, které 

označují text jako nekompletní. Po skončení těchto prací, je možné začít s korekturami textu. 

Po jejich dokončení je třeba přiřadit příslušný portál, přidat položku na stránku autora textu 

nebo vytvořit stránku autora. Po ověření textu musí být odstraněny tagy, které označují text 

za nekompletní. Poslední fází je vytvoření formuláře, ve kterém jsou uváděné informace 

popisné a věcné identifikující text [Wikisource, Help:Introduction to editing Wikisource, 2013]. 

 3.4 Provádění korektur textu 
 

Rozšíření ProofReadPage (ProofReadPage Extension) tvoří základ Wikizdrojů. Díky 

němu je možné přepsaný text zkontrolovat s předlohou a zajišťuje, tak spolehlivost textů. Na 

Wikizdroje je možné přidávat naskenované strany dokumentů. Skeny mohou být ve formátu 

PDF nebo DjVu. ProofReadPage je základním nástrojem Wikizdrojů, který je k dispozici 

v každé jeho jazykové mutaci. Tento nástroj napomáhá při přepisu textu do počítače.  

ProofReadPage rozšíření umožňuje srovnání originálu a přepsaného textu z Wikizdrojů. 

V tomto procesu nedochází k duplikaci dat. Umožňuje zobrazit originál a přepsaný text na 

Wikizdrojů [Wikisource, Help:Proofread, 2013]. 
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Zpřístupněné texty na Wikizdrojích se i po vizuální stránce podobají svým předlohám. 

Proto je kladen důraz i na typografickou úpravu textů. Wikizdroje mají svého průvodce 

typografií, i když je vyřešení konečné fáze vzhledu až druhořadou záležitostí. Prioritou 

zůstává přesnost po obsahové stránce.  

Potvrdit důvěryhodnost přepsaného textů může uživatel, který neprováděl korekci. 

V tomto procesu je prováděna kontrola díla a skenu. Po provedené kontrole je třeba stránku 

označit jako ověřenou. Pokud je při kontrole zjištěno, že stránka nebyla podrobena korekci 

nebo jde-li o problematickou stránku, musí být provedena korekce stránky. A následně může 

jiný uživatel provést ověření důvěryhodnosti. Před dokončením textu musí na stránce 

pracovat více uživatelů, tento proces je sice zdlouhavější, ale jeho cílem je zajištění 

důvěryhodnosti. Index stránek (skenů) je barevně vyjádřen. Zelená symbolizuje 

zkontrolovanou a důvěryhodnou stránku. Červená označuje neprovedenou korekci stránky a 

modrá problematickou stránku. Důvěryhodnost stránek mohou provádět pouze registrovaní a 

přihlášení uživatelé. Žlutá barva vyjadřuje provedení korekce stránky. Validovány mohou být 

pouze stránky, jejichž status vyjadřuje žlutá barva.  

 

Obrázek 8: Barevné vyjádřené stavu stránek (zdroj: Wikisource) snímek pořízen 16. 4. 2013 z: 
http://en.wikisource.org/w/index.php?title=Help:Int roduction_to_editing_Wikisource&oldid=4054756 

 3.5 Přeřazení 
 

Ověřené stránky, jejichž status je vyjádřen žlutou barvou, mohou být přeřazeny. 

Stránky v procesu korekce a ověření důvěryhodnosti se nacházejí v prostoru čekajících 

stránek. Kompletní stránky jsou umístěné v hlavním jmenném prostoru, kde je text určený ke 

čtení. Přeřazovány mají být především ověřené stránky. Výjimečně mohou být přeřazeny 

stránky bez provedené důvěryhodnosti, ale v dobrém stavu, aby byl text zviditelněný a aby 

se i ostatní uživatelé zapojili do procesu korekce a ověření důvěryhodnosti. Po ověření textu 

musí být odstraněny tagy, které označují text za nekompletní. 

Závěrečné kroky při tvorbě zahrnují přidělení licence a kategorií, pod kterými bude 

zařazený. Nezbytné je přidat knihu na autorovu stránku, kde se nachází seznam všech děl, 

která jsou k dispozici na Wikizdrojích. Pro vyhledání podle předmětu musí být kniha 

zařazena do portálu, který vyjadřuje předmět knihy. Poslední fází je přidání hotového textu 
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do seznamu nových textů a vytvoření formuláře, ve kterém jsou uváděné informace 

identifikující text.  

Editace textů na Wikizdrojích se liší od editací na Wikiknihách. Editace jsou prováděny 

pro zajištění shody wikizdroje s předlohou. Upravovány mohou být chyby a překlepy v textu 

nebo vynechané úseky. Editovány by měly být texty, u kterých nebyla provedena korektura. 

U ověřených textů by již nemělo být zapotřebí editačních úprav. Pro nácvik editací je určené 

Pískoviště. Po každé editaci textu je třeba zapsat krátké shrnutí toho, co bylo předmětem 

úpravy. Na základě informací o editaci jsou správci informováni o tom, co se s texty děje. Při 

malých změnách mají pouze přihlášení uživatelé možnost zvolit volbu malá editace. Ty se 

nezobrazují v seznamu nedávných změn. Wikizdroje používají šablony pro jednotnost celého 

projektu. Umístění šablon vhodně informuje ostatní uživatele o nesrovnalostech v textu. 

Vloženo může být i více šablon. Tento nástroj slouží k lepší informovanosti uživatelů. 

Šablony se dělí podle svého zaměření. Šablony mohou sloužit i jako nástroj odkazující na 

informace umístěné jinde v prostředí internetu. Poznámky pod čarou se zobrazují na konci 

textu nebo na konci kapitol, jde-li o členěný text. Na Wikizdrojích jsou používány odkazy, 

které mohou odkazovat na jiný text v rámci tohoto projektu, na článek v jiném projektu 

Nadace Wikimedia nebo na externí zdroje. Nedílnou součástí přepisovaných textů mohou 

být matematické vzorce, které je třeba zapsat. Software MediaWiki využívá pro jejich zápis 

podmnožinu značek z TeXu.  

Do Wikizdrojů mohou být zařazené filmy, které mohou tvořit samostatný wikizdroj. Jde 

o vyjádření obsahu filmu do Wikizdrojů. Na anglické verzi Wikizdrojů jsou vypracována 

doporučení pro jejich přepis. Může se jednat o dialog, scénu nebo děj. Konkrétní provedení 

přepisu je na volbě editora. Pracuje se s obsahem v konkrétní časový moment nebo úsek. 

Mluvené slovo může vhodně doplňovat zpřístupněné dokumenty.  

Pro přepis poezie bylo vyvinuto rozšíření, které usnadňuje práci editorům. Základem 

pro autenticky vizuální přepis básně je odsazení a konec řádku. Text básně je zapisován do 

speciálních tagů pro poezii. Pro přehledné čtení nebo vyhledávání konkrétní sloky, mohou 

editoři na konec řádku napsat číslo řádku textu. Cílem této úpravy je zajištění pohodlí 

čtenářů.  

Wikizdroje mohou zpřístupňovat i notový zápis. Přepis not do Wikizdrojů je obtížnější 

než převedení jednoduchého textu. U notového zápisu je důležité dodržovat pořadí symbolů, 

které mají mezi sebou jasně stanovené vztahy. Ke dni 3. 3. 2013 není stanovené žádné 

doporučení pro přepis notového záznamu.  

Wikizdroje mohou zpřístupňovat i audio záznamy. Uživatelé je mohou nahrávat na 

Commons nebo Wikizdroje. Soubory jsou zpřístupňované ve formátu Vorbis, který je ukládán 
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do kontajneru Ogg. Jde o formát, který přehrává většina přehrávačů. Nahrané soubory 

musejí souviset se zpřístupněnými dokumenty a vhodně je doplňovat. [Wikisource, 

Help:Transclusion, 2013].  

Kontrola přeřazení (Transclusion checker) je nástroj usnadňující kontrolu skenů. 

Zobrazen je seznam skenů a tabulka aktuálního statusu pro každý soubor. Tento nástroj 

umožňuje rychlou a snadnou kontrolu stránek ze jmenného prostoru stránky.  K dispozici je 

pouze u dokumentů, které obsahují naskenované předlohy textů po rozkliknutí záložky Zdroj 

(Source) v pravém horním rohu stránky. Tento nástroj symbolizuje obrázek stránky.  

Zobrazuje seznam jednotlivých skenů a status jejich zpracování.  

.  

 3.6 Texty ve vývoji 
 

Texty ve vývoji se nacházejí ve jmenném prostoru nazvaném Index. Status stránky 

informuje uživatele barvami o tom, v jakém stavu se příslušná stránka nachází (viz 

Provádění korektur textu).  Pokud je text nebo kapitola ověřena, může být přemístěna na 

hlavní stránku knihy. Texty mohou obsahovat úvod, předmluvu nebo obsah [Wikisource, 

Help:Introduction to Editing Wikisource, 2013]. 

 3.7 Autorské stránky  
 

Každý autor, který má na Wikizdrojích zpřístupněné jedno nebo více děl, musí mít 

vytvořenou svojí stránku. Stránky mohou mít založené i osoby, které výrazně přispěli k dílům 

nebo provedli zásadní úpravy. Založené mohou být i stránky autorů, jejichž díla nejsou na 

Wikizdrojích k dispozici, ale jejichž zpřístupnění je žádoucí. Pokud autorství připadá 

organizaci, je vytvářený portál pro příslušnou organizaci. Pojmenování stránky se řídí 

skutečným jménem autora, ale pokud je autor více známý pod pseudonymem, je vhodně 

použít pojmenování podle pseudonymu. Pokud autor psal pod více pseudonymy a je známé 

skutečné jméno, je žádoucí pojmenovat stránku podle skutečného jména a u pseudonymů 

vytvořit přesměrování na skutečné jméno [Wikisource, Help:Author pages, 2013].  

 3.8 Rozcestníky 
 

Rozcestníky (Disambiguation) řeší problémy, pokud se vyskytují díla s podobnými 

názvy. Jde o stránky, které slouží pro lepší orientaci uživatelů. Jsou na ně zařazované texty 

se stejnými názvy. Díla jsou od sebe odlišována zadáním údajů do kulaté závorky. Ty slouží 
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jako doplňky upřesňující název, jméno autora nebo rok vydání [Wikisource, 

Help:Disambiguation, 2013]. 

 3.9 Zobrazení 
 

Díky CSS stylům je layout na Wikizdrojích dynamicky přizpůsobivý. Wikizdroje nabízí 

uživatelům možnost vybrat si z několika zobrazení. Jejich použití je dostupné pro přihlášené i 

nepřihlášené uživatele. Tento nástroj se nachází v postranním panelu nástrojů a je nazván 

Možnosti zobrazení (Display Options). Možnosti zobrazení jsou k dispozici pouze u 

zpřístupněných textů, nevztahují se například na jmenný prostor nápovědy. V české verzi 

tento nástroj není dostupný. Texty, které jsou pouze přepsané a nemají k dispozici 

naskenované předlohy, postrádají možnosti různého zobrazení [Wikisource, Help:Layout, 

2013].  

Zobrazení textů, které mají k dispozici naskenované předlohy, mají po levé straně 

umístěné číslice. Ty symbolizují stranu předlohy, ze které byl text přepsaný, a fungují jako 

kotvy. Po rozkliknutí číslice se zobrazí vedle sebe přepsaný text a předloha. Přechod na 

samostatný sken není k dispozici. Je možné pohybovat se kurzorem na umístěném 

naskenovaném obrázku. Pro zobrazení naskenovaného obrázku je nutné přejít do Commons 

a zadat název díla. Pro zobrazení obrázků ve formátu DjVu musí mít uživatelé nainstalovaný 

plugin DjVu.  

Srovnání přepsaného textu a skenu zpřístupňuje ikona čtenáře. Jde o aplikaci 

book2croll. Zobrazuje vedle sebe text a předlohu. K dispozici je plnotextové prohledávání 

textu. Poskytuje možnost zobrazit pouze přepsaný text nebo předlohu. Poskytuje trvalé 

odkazy na příslušnou stránku (např. strana 1). Po zaškrtnutí volby Hlavička (Headers) se 

zobrazují informace o stavu stránky (např. stránka č. 2 byla zvalidována). Po rozkliknutí 

záložky Zdroj ve jmenném prostoru stránky je v pravém horním rohu nástroj book2croll 

k dispozici.  

Aplikace Purge file slouží k načítání nové verze skenu. Projekt Commons ukládá 

stránky do mezipaměti pro rychlejší zobrazení stránky. Díky tomu jsou někdy zobrazeny 

neaktuální verze stránek. Pro zobrazení aktuální verze slouží Purge file. Tato aplikace je 

umístěná pod záložkou Zdroj ve jmenném prostoru stránky v pravém horním rohu a 

symbolizuje jí ikona s dvěma šipkami.  

 

 



37 
 

 3.10 Jmenné prostory 
 

Prostor Wikizdrojů je strukturován do několika jmenných prostorů. Každý jmenný 

prostor slouží k jinému účelu. Jmenný prostor tvoří první část názvu stránky a oddělený 

dvojtečkou od zbytku názvu (např. Help:Namespaces). Výraz Help tvoří první část názvu a 

výraz Namespaces druhou část. Každý jmenný prostor má svojí doprovodnou diskusní 

stránku. Na které je možné diskutovat o obsahu příslušné stránky. Jmenný prostor může být 

dále členěný do podstránek. Každý jmenný prostor má číslo, pod kterým je zařazený do 

databáze obsahu Wikizdrojů. 

Jmenné prostory na anglické verzi Wikizdrojů: 

- Hlavní (Main) 
- Autor (Author) 
- Kategorie (Category) 
- Soubor (File) 
- Nápověda (Help) 
- Index (Index) 
- Mediawiki (Mediawiki) 
- Stránka (Page) 
- Portál (Portal) 
- Šablona (Template) 
- Uživatel (User) 
- Wikizdroje (Wikisource) 
- Speciální (Special) 
- Média (Media) [Wikisource, Help:Namespace, 2013] 

 3.11 Portály 
 

Portály na anglické verzi Wikizdrojů slouží jako předmětové vyjádření obsahu 

dokumentů. Jde o variantu předmětové klasifikace, která je využívána v klasických fyzických 

knihovnách. 

Prostor portálů se skládá z pěti hierarchicky členěných vrstev. Nejvyšší vrstva 

obsahuje hlavní portál (hlavní prostor portálu). Z hlavního portálu vedou odkazy na všechny 

kategorie 2. vrstvy. Druhou vrstvu tvoří 23 portálů používaných na Wikizdrojích. Ty 

odpovídají 21 třídám klasifikace Kongresové knihovny. Třídění Kongresové knihovny bylo 

vzorem pro tvorbu portálů Wikizdrojů. Portály na 3. úrovni tvoří portály odpovídající 

jednotlivým portálům 2. třídy. 4. vrstva je tvořená neomezeným počtem portálů dílčí 

klasifikace. 5. vrstva je tvořena rovněž neomezeným počtem portálů rozšířených o téma 

vztahující se k nadřazenému portálu.  
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Portály by měly odkazovat na podobné portály, které nemusí být na stejné hierarchické 

úrovni. Cílem je snadné procházení a vyhledání konkrétní informace. Jednotlivé vrstvy jsou 

graficky rozlišeny. Portály mohou obsahovat odkazy na podobné téma nacházející se na 

některém se sesterských projektů, nebo odkaz na jinou jazykovou verzi Wikizdrojů. Jeden 

text může odkazovat na několik portálů. Vstup do prostoru portálů je možný zapsáním do 

vyhledávacího pole Portal:Portals nebo Portal:Index. Zapsáním výrazu Category:Portals 

odkazuje na stránku obsahující abecední seznam portálů a stránek. Jde již ovšem o 

kategorie, nikoliv o portály.  

V indexu portálů jsou k dispozici hierarchické struktury jednotlivých úrovní. Nejvýše je 

vrstva 2. úrovně (třída), pod ní jsou zobrazené úrovně 3. vrstvy (podtřída). Obojí je zapsáno 

tučným písmem. 4. úroveň je vyjádřena normálním písmem. Jsou zařazené pod odpovídající 

vrstvy vyšší úrovně. 5. úroveň je zapisována do kulatých závorek [Wikisource, Help:Portal, 

2013].  

Klasifikace má podobu 2 až 3 písmenného kódu. Druhá vrstva je označována jako třída 

a třetí vrstva jako podtřída. Při prohlížení seznamu portálů je vidět hierarchické členění tříd, 

podtříd a dalších úrovní. Červeně jsou znázorněné prázdné portály a modře portály 

obsahující wikizdroje. Třída a název portálu jsou uvedeny v horní části stránky. Zobrazené 

texty nemají viditelně umístěný klasifikační kód zařazující text do konkrétní třídy a podtřídy. 

Klasifikační systém je určený pro třídění portálů. Tato klasifikace není určená pro použití na 

jednotlivé wikizdroje. Klasifikační systém byl upravený pro potřeby Wikizdrojů. Ze systému 

byly vybrány pouze třídy a podtřídy, které stačí ke klasifikaci portálů. Úprava spočívala 

rovněž v přidání tříd a podtříd. Některé třídy musely být předělány, aby odpovídali již 

vzniklým wikizdrojům. Existující třídění bylo vybíráno z důvodu, že je již prověřeno v praxi a 

nejen ve Spojených státech jde o autoritu. Klasifikační systém Kongresové knihovny byl 

vytvořený vládou Spojených států a je tedy ve veřejné doméně [Wikisource, 

Wikisource:Portal classification system adaptation, 2013].  
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Obrázek 9: Portály Wikisource (zdroj: Wikisource), snímek pořízen 16. 4. 2013 z: 
http://en.wikisource.org/wiki/Portal:Portals  

Vzhled portálů může mít různou podobu, ta je závislá na použitém stylu a šabloně. 

Portály mohou být kategorizovány stejným způsobem jako zpřístupňovaná díla. Nejvhodnější 

řešení, jak klasifikovat portály, je zařazení do jejich nejbližší tematicky stejné kategorie. Po 

zadání výrazu Category:Portals by class bude vyhledán seznam portálů podle tříd. Ke dni 

27. 3. 2013 se na anglické verzi Wikizdrojů v kategorii portály podle tříd nachází 23 

podkategorií. Po rozkliknutí jednoho z portálů se zobrazí seznam stránek zařazených do 

portálu. Kategorizace portálů do 23 podkategorií se téměř shoduje se systémem třídění 

portálů. Pojmenování portálů a podkategorií není úplně shodné. Třída Wikizdroje 

(Wikisource) odpovídá kategorii Různorodosti (Miscellaneous portals). Problematické je 
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nalezení předmětů ze třídy Philosophy, Psychology and Religion. Kategorie Ideologie 

v podstatě odpovídá pouze tématu Náboženství. Filosofie, psychologie a náboženství mají 

v této kategorii zařazenou vlastní podkategorii. Odlišné pojmenování je poněkud matoucí a 

prohlížení jednotlivých kategorií není návodné.  

Srovnání třídění Kongresové knihovny, klasifikace portálů a kategorizace portálů podle 

předmětů.  

 LCC Portals Category:Portal 
by class 

A General Works General Works General 

B Philosophy, Psychology, 
Religion 

Philosophy, 
Psychology and 

Relegion 

Ideology 

C Auxilary Science of History Sciences of 
History 

Historiography 

D World History and History of 
Europe, Asia, Africa, Australia, New 

Zealand etc. 

World History World History 

E History of Americas States of the 
United States 

United states 

F History of Americas American 
History 

American History 

G Geography, Antropology, 
Recreation 

Geography, 
Anthropology and 

Recreation 

Geo-antropology 

H Social Science Social Sciences Social science 

I  Texts by Country National 

J Political Science Political Science Political science 

K Law Law Law 

L Education Education Education 

M Music and Books on Music Music Music 

N Fine Arts Fine Arts Art 

P Language and Literature Language and 
Literature 

Language 

Q Science Science Science 

R Medicine Medicine Medicine 

S Agriculture Agriculture Agriculture 

T Technology Technology Technology 

U Military Science Military Science Military 

V Naval Science Naval Science Naval 

X  Wikisource Miscellaneous 

Z Bibliography, Library Science, 
Information Resources (General) 

Bibliography and 
Library Science 

Library 
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 3.12 Kategorizace 
 

Kategorie pomáhají strukturovat a vyhledávat zpřístupněná díla. Každé dílo umístěné 

v hlavním jmenném prostoru by mělo mít přidělenou jednu nebo více kategorií. Přidělené 

kategorie by měly popisovat dílo identifikačními a věcnými údaji. Jde o vyjádření formy, 

žánru a předmětu díla. Přidělované jsou informace o datu vydání a autorském právu. Tyto 

kategorie tvoří základní sadu pro zařazení díla. Přidány mohou být i další kategorie, které 

nemusejí vystihovat všechna díla (např. informace o vyhraných cenách nebo jazyku). 

Autorské stránky musejí být zařazeny podle jiné sady kategorií. Vyjádřena je národnost 

autora (nationality), zaměstnání (occupation), žánr literatury kterým se zabýval (genre), 

forma děl (type) a přesvědčení (affiliation). K  dispozici je celá řada vytvořených kategorií, 

vyjadřující základní předměty zpracování [Wikisource, Help:Categorization, 2013].  

Česká verze Wikizdrojů využívá rovněž systém kategorií pro organizaci a vyhledávání 

zpřístupňovaných materiálů. Klasifikace českých autorů je mnohem podrobnější než u 

zahraničních autorů. Tímto způsobem je vyjadřována národnost autora. Každý autor má svoji 

vlastní kategorii, která odpovídá jeho jménu. Při použití šablon je stránka automaticky 

zařazena do abecedního seznamu autorů a do kategorie Kategorie:Všichni autoři 

[Wikizdroje, Wikizdroje:Kategorizace dokumentů, 2013]. 

Kategorie vyjadřující základní prvky je subjektivní. Neexistuje nástroj pro indexování 

jednotlivých děl a autorských stránek. Vytvářeny mohou být nové kategorie, díky kterým 

může docházet k rozmělnění stránek. Nejsou jasně stanovená hesla pro vyjádření kategorií. 

Subjektivní pohledy editorů mohou zkreslovat vyhledávání. Stanovení základních sad pro 

zpracování napomáhá unifikaci systému.  

Hot-Cat je nástroj, který umožňuje uživatelům rychle přidávat kategorie. Místo ručního 

přidávání kategorií ve zdrojovém kódu se uživateli při editaci v místě po kategorie zobrazí 

tlačítka +/-. Po rozkliknutí se objeví vyhledávací okno, do kterého může uživatel zadat 

kategorii. Hot-Cat nabízí uživateli při zapisování slova z již existujících kategorií. Díky tomu 

se eliminuje tvorba duplicitních kategorií. Symboly ↑ a ↓ při rozkliknutí zobrazí nadřazené 

nebo podřazené kategorie, jsou-li přítomné. Při rozkliknutí tlačítka se symbolem ++ je 

uživateli k dispozici možnost pro změnu více kategorií. 

Kategorizace portálů se řídí 23 základními třídami vyjadřujícími obsah dokumentů. 

Stanovené jsou i podtřídy. Mohou být vytvářené nižší vrstvy portálů, jejichž klasifikace dále 

stanovena není. Zařazení do tříd a podtříd je rovněž velmi subjektivní. Na Wikizdrojích není 

stanovený žádný uživatel, který by řídil klasifikaci a kategorizaci. Jde o subjektivní systém 

přidělování kategorií jednotlivým dokumentům. Kategorizační systém je hierarchický a 
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polytematický. Tento systém reflektuje celé lidské poznání. Jde o systém, který je pružný, 

umožňuje zařazení nových kategorií a má stromovou strukturu. Ta vyjadřuje základní vztahy 

mezi hesly. Jde o nadřazenost a podřazenost kategorií. Zařazování nových hesel je 

expanzivní.  

Na autorské stránky jsou přiřazovány mezinárodní a lokální identifikátory. Jejich 

umístění se nachází v tabulce ve spodní části stránky, nebo jsou umístěné v horní části 

stránky. Tabulka je označena jako Authority Control. K dispozici je stránka informující 

uživatele o identifikátorech. Zpřístupněné jsou informace identifikátoru VIAF, PND, LCCN, 

SELIBR, NLA, ULAN, OCLC, ARC, BNF, OL, LT, IBL, ISBN, ISSN, ISFDB, ARCHIVE, 

WORLDCAT, GKD a SWD. Identifikátory osob: VIAF, PND, LCCN, SELIBR, NLA, ULAN, 

BNF, LT, IBL, ISFDB, WorldCat Identities. Identifikátory organizací: GKD, VIAF. Identifikátory 

děl: LCCN, NLA, OCLC, ARC, LT, IBL, ISFDB, ARCHIVE, WorldCat. Identifikátory knih: 

ISBN, OL. Identifikátory předmětů: SWD. Identifikátory periodik: ISSN. 

Na autorských stránkách bývají zpřístupněné některé z identifikátorů autorů. 

Identifikátory děl nejsou přítomné ani u doporučených textů. Identifikátory zpřístupněné na 

autorských stránkách: PND, LCCN, VIAF, NLA, WorldCat, BNF, SELIBR. Připojený bývá 

odkaz WorldCat search, který zpřístupňuje vyhledané záznamy příslušného autora. 

  



43 
 

4 Rozdíly mezi Wikiknihami a Wikizdroji 
 

Mezi Wikiknihami a Wikizdroji existují rozdíly. Každý z těchto dvou projektů má za cíl 

zpřístupňovat jiný druh literatury. Wikiknihy se zaměřují na texty učebnicového charakteru, 

zato Wikizdroje jsou charakterizovány jako knihovna volných děl. Přesto může docházet 

k překrývání mezi nimi. Problematickými dokumenty jsou komentované texty a anotace.  

Další odlišností mezi Wikiknihami a Wikizdroji je dynamika stránek. Jednotlivé stránky 

na Wikiknihách jsou projektované na neustálý vývoj a vylepšování zpřístupňovaných textů. 

Zveřejněný text na Wikizdrojích, který je kompletní, nemusí být dále vylepšován. Pokud je 

text schválený jako věrohodný, je zapotřebí, aby existoval mechanismus, který zajistí ideální 

integritu textu. Plně zpracované zpřístupněné dokumenty na Wikizdrojích mohou být 

uzamčené, aby zbytečně nedocházelo k poškozování již hotového textu. 

Ve Wikizdrojích není vyžadován neutrální úhel pohledu. Naproti tomu ve Wikiknihách 

musí být dodržován objektivní úhel pohledu. Cílem Wikizdrojů je zpřístupnit texty v jejich 

originální podobě. Z toho vyplývá, že jejich autor klidně mohl zastávat nějaký subjektivní 

názor, který daný text ovlivnil. 

Wikizdroje nepovolují šíření nepublikovaných materiálů. Vytvořené knihy na 

Wikiknihách jsou originálním doposud nepublikovaným výtvorem zpřístupněným široké 

veřejnosti. Naopak je tomu u Wikizdrojů. Zpřístupněné mohou být publikace, které již byly 

zpřístupněné široké veřejnosti, ale musí se shodovat s licenčními politikami Wikiknih. 

Zpřístupněné texty na Wikiknihách jsou vytvářené komunitou a ke zveřejnění textů dochází 

po uložení.  
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5 Licence 
 

Pro zpřístupňování textů na Wikiknihy a Wikizdroje bylo nutné vyřešit otázku 

autorských práv. Na jedné stránce se může podílet řada autorů a editorů. Z většiny může být 

stránka napsaná jedním autorem, ale řada dalších jej může doplňovat a editovat. Proto je 

otázka autorství problematická. Z historie stránek je možné dohledat autorství jednotlivých 

částí. 

Zveřejněné texty a obrázky na Wikiknihách musí být pod svobodnou licencí. Wikiknihy 

pracují s licencí GFDL a Creative Commons (CC-BY-SA). Česká verze zpřístupňuje stránky 

rovněž pod těmito licencemi. Dodržování autorských práv nebo jiných licencí je primární 

podmínkou a pravidlem projektu. Texty poškozující autorská práva jsou odstraněny 

[Wikibooks, Wikibooks:Copyrights, 2013]. 

Totéž pravidlo o respektování autorského zákona i jiných licencí, pod kterými jsou díla 

zveřejněna, platí i pro projekt Wikizdrojů i pro jeho českou verzi. Cílem projektu je 

zpřístupnění publikovaných děl. Přispěvatelé musejí sledovat rok vydání díla a stav 

autorských práv díla, kterým by chtěli přispět. Zveřejněné texty mohou být zpřístupněné pod 

licencí GFDL, Creative Commons a public domain [Wikisource, Wikisource:Copyright policy, 

2013].  
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6 Vyhledávání 
 

Wikipedie a její sesterské projekty nemají dokonale propracované vyhledávání, jako 

repozitáře digitálních knihoven.  Vyhledávání je přizpůsobeno uživatelům, kteří se neorientují 

v problematice zástupných znaků, operátorů, tezaurů atd. Vyhledávání textů je přístupné pro 

registrované i neregistrované uživatele.  Hledat na Wikizdrojích a Wikiknihách je možné 

podle prohlížení nebo plnotextové vyhledávání. Pro plnotextové vyhledávání je používán 

software Lucene. 

 

 6.1 Prohlížení 
 

Prohlížení Wikizdrojů nebo Wikiknih je způsob práce pro uživatele, kteří nemají 

konkrétní představu o tom, co přesně hledají. Prohlížení se u projektů liší. Velmi podstatný je 

typ dokumentů, které projekty zpřístupňují. Prohlížení obsahů na Wikizdrojích i na 

Wikiknihách je možné podle různých hledisek. 

Wikiknihy je možné prohlížet podle stromu témat. U každého tématu je vypsán seznam 

vypracovaných podtémat. Podtémata mají formu hypertextových odkazů. Po prokliknutí se 

zobrazí daná kniha.  Prohlížení u anglické verze funguje stejným způsobem. Rozdíl je pouze 

v grafickém zobrazení. Na anglické verzi je seznam jednotlivých témat. Kvůli velkému 

množství dokumentů sdílených na anglické verzi je na hlavní stránce pouze seznam témat. 

Při prokliknutí se zobrazí seznam knih související s příslušným tématem.  

Prohlížení Wikizdrojů funguje na podobném principu. Na hlavní stránce se nachází 

seznam základních předmětů. Ty jsou ve formě hypertextových odkazů. Při prokliknutí 

jednoho předmětu se uživatel dostane do hlavní stránky dané kategorie. Na té je zobrazen 

seznam podkategorií a seznam stránek dané kategorie. Stránky, které jsou zařazené jen 

v seznamu stránek dané kategorie, nejsou zařazené do žádné podkategorie. Při prokliknutí 

podkategorie se uživatel dostane na seznam stánek zařazených do dané podkategorie. Na 

hlavní stránce se vyskytuje označení Základní předměty, ale po rozkliknutí jsou zobrazené 

kategorie. Nejednotné pojmenování je poněkud matoucí.  

Prohlížení na anglické verzi Wikizdrojů nepracuje se seznamem kategorií. Prohlížení 

anglické verze z hlavní stránky je možné podle indexu autorů nebo podle portálů. Index 

autorů je řazený podle abecedy. Autory je také možné prohlížet podle národnosti, období a 

žánru, ceny, abecedního pořádku atd. Tyto možnosti jsou k dispozici po zadání 

Category:authors. Prohlížení autorů z hlavní strany je možné podle abecedního seznamu, 
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doby, žánru, národnosti a typu. Prohlížení děl je možné podle žánru, typu, doby, země, 

předmětu a kategorie. K dispozici je zpřístupněné prohlížení podle portálů. Na hlavní straně 

ve spodní části je umístěn odkaz Site:Index. Po jeho rozkliknutí se uživatelé dostanou na 

seznam portálů, které si mohou prohlížet stejným způsobem. 

  

 6.2 Plnotextové vyhledávání 
 

Dotazové vyhledávání je další způsob, jak vyhledávat projektech. Tento způsob je 

určený pro uživatele s konkrétní představou o hledaném tématu nebo dokumentu. Dotazové 

vyhledávání se dělí na jednoduché a pokročilé vyhledávání, jako tomu je u repozitářů 

digitálních knihoven nebo v OPACích.  

 

 6.2.1 Jednoduché vyhledávání 
 

Jednoduché vyhledání nabízí pro proces hledání jedno vyhledávací okno, do kterého je 

dotaz zapisován. Vyhledané výsledky jsou seřazené podle relevance. K dispozici jsou 

našeptávače. Při špatném zapsání dotazu, je uživateli nabídnuta možnost překlepové 

nápovědy. Vyhledávání je možné omezit na články, multimédia, nápovědu a projektové 

stránky, vše nebo zvolit pokročilé vyhledávání.  

 

 6.2.2 Pokročilé vyhledávání  
 

Kliknutím na ikonu lupy se uživatel dostane na speciální stránku Hledat. Zde si může 

uživatel vybrat ze skupin, které chce prohledávat. Na pokročilé vyhledávání se uživatelé 

dostanou po kliknutí na odkaz Rozšířené (Advanced). 

V pokročilém vyhledávání zůstává jedno vyhledávací pole. Princip rozšířeného 

vyhledávání spočívá v tom, že je zde seznam jmenných prostorů, ve kterých je možné 

provést vyhledávání. Pro úspěšné vyhledávání v konkrétním jmenném prostoru je nezbytné 

daný jmenný prostor zaškrtnout, aby bylo přesměrování úspěšné a zobrazil se požadovaný 

seznam výsledků. 
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Jmenné prostory: 

- Hlavní 
- Diskuse 
- Uživatel 
- Diskuse s uživatelem 
- Wikiknihy nebo Wikizdroje podle toho, ve kterém projektu se uživatel nachází   
  nebo ve které jazykové verzi projektu 
- Diskuse k Wikiknihám (Wikizdrojům) 
- Soubor 
- Diskuse k souboru 
- Nápověda 
- Diskuse k nápovědě 
- MediaWiki 
- Diskuse k Media Wiki 
- Šablona 
- Diskuse k šabloně 
- Kategorie 
- Diskuse ke kategorii 
- Modul 
- Diskuse k modulu 
- Vypsat přesměrování 
- Wikikuchařka (u anglické verze Wikiknih) 
- Diskuse k Wikikuchařce (u anglické verze Wikiknih) 
- Wikijunior (u anglické verze Wikiknih) 
- Diskuse k Wikijunior (u anglické verze Wikiknih) 
- Transwiki (u anglické verze Wikiknih) 
- Diskuse k Transwiki (u anglické verze Wikiknih) 
- Předmět (u anglické verze Wikiknih) 
- Diskuse k předmětu (u anglické verze Wikiknih 
- Portál (u anglické verze Wikizdrojů) 
- Diskuse k Portálu (u anglické verze Wikizdrojů) 
- Autor (u anglické i české verze Wikizdrojů) 
- Diskuse k autorovi (u anglické i české verze Wikizdrojů) 
- Stránka (u anglické i české verze Wikizdrojů) 
- Diskuse ke stránce (u anglické i české verze Wikizdrojů) 
- Index (u anglické i české verze Wikizdrojů) 
- Diskuse k indexu (u anglické i české verze Wikizdrojů) 
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Obrázek 10: Pokročilé vyhledávání na Wikibooks (zdroj: Wikibooks), snímek pořízen 16. 4. 2013 z: 
http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Special:Search&search=&fulltext=Search&profile=advanced&redi rs=1 

Dotazové vyhledávání je podporované řadou nástrojů. Při zapisování dotazů 

s pomocnými nástroji je nutné dodržovat přesně stanovenou syntaxi.  

Na Wikizdrojích a Wikiknihách je možné pracovat s booleovskými operátory. Dotaz je 

možné spojit výrazy AND, OR a NOT. 

Při zadávání složitějšího dotazu je možné využít kulaté závorky. Ty spojí dotaz 

požadovaným způsobem. Spojí například synonyma s dalším výrazem.  

Podporováno je i vyhledávání podle frází. Pro vyhledání fráze je nezbytné zadat 

hledanou frázi do uvozovek.  

Při vyhledávání je možné využít některé zástupné znaky. Pro nahrazení jednoho 

písmenka se využívá symbol otazníku (?) a pro nahrazení více znaků je symbol hvězdičky 

(*). S jinými zástupnými znaky Wikizdroje a Wikiknihy nepracují.  

Při zadávání dotazů vyhledávač nerozlišuje mezi velkými nebo malými písmeny. 

Skloňování není podporované. Uživatel musí zadat dotaz ve správném tvaru. Pro ošetření 

skloňování je možné využít zástupný znak.  

Index Wikizdrojů a Wikiknih není aktualizován ihned. Proto nejsou při fulltextovém 

vyhledávání do výsledků zahrnuté nejnovější články, dokumenty a stránky. Okamžitá 

aktualizace neprobíhá z výkonnostních důvodů. Pro zahrnutí nejnovějších článků a 

dokumentů, je možné využít externí vyhledávač. Například Google umožňuje omezit 

vyhledávání na určitou doménu. Nutné je dodržet syntaxi pro vyhledávání (site:doména). Pro 
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vyhledání fráze Kytice z pověstí národních, je nutné zadat dotaz: „Kytice z pověstí 

národních“ site:cs.wikisource.org. (Příloha č. 1 zobrazuje výsledky vyhledávání v prohlížeči 

Google po zadání „Kytice z pověstí národních“ site:cs.wikisource.org). 

Podporováno je vyhledávání podle autorů, kategorií a slova z názvu. Syntaxe 

vyhledávání podle autora musí vypadat takto: autor: jméno autora. Výsledky vyhledávání 

zobrazí seznam všech nalezených dokumentů, jejichž autorem je hledaný autor. Pravidlo pro 

vyhledávání podle kategorie, je nutné zadat tímto způsobem: incategory:název kategorie. Po 

zadání tohoto dotazu se zobrazí ve výsledcích vyhledávání seznam titulů dané kategorie. 

Vyhledávač nevrací výsledky z podkategorií. Názvy kategorií obsahující mezeru je možné 

zadat dvěma způsoby. Mezera mezi slovy může být nahrazena podtržítkem nebo je možné 

napsat celý název kategorie do uvozovek jako frázi. Vyhledávat je možné také podle přesně 

začínajícího výrazu. Pro tento způsob se používá výraz prefix. Zadaný dotaz vypadá takto: 

prefix:Vodník. Vyhledané výsledky obsahují hledaný výraz ze začátku názvu. (Příloha č. 2 

zobrazuje výsledky hledávání po zadání výrazu prefix:Vodník). Pro prohledání všech 

jmenných prostorů je k dispozici výraz all. Struktura dotazu je all:Vodník. Výsledky 

vyhledávání obsahují seznam záznamů, v nichž se vyskytuje hledaný výraz. (Příloha č. 3 

zobrazuje výsledky hledání po zadání výrazu all:Vodník). 

Aby byly vyhledány dokumenty s podobným pravopisem ve výsledcích vyhledávání je 

třeba za hledaný výraz přidat tildu (~). Syntaxe dotazu: otevřit~. V seznamu výsledků bude 

zahrnut výraz otevřit, otevřít, otevř, otevřeno, otevírá, otevřeli atd. (Příloha č. 4 zobrazuje 

výsledky hledání po zadání výrazu otevřit~).  [Wikisource, Help:Searching, 2013]. 
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7 Nástroje 
 

Wikiknihy a Wikizdroje poskytují širokou škálu nástrojů, které usnadňují uživatelům 

práci v prostředí projektů. Některé nástroje jsou spíše informačního charakteru, jiné naopak 

jasně stanovují pravidla, která je třeba respektovat. Nástroje můžeme rozdělit podle jejich 

charakteru na subjektivní a objektivní. Subjektivní nástroje jsou vykonávané na základě 

diskuse uživatelů. Díky této diskusi to nejsou nástroje čistě subjektivní z pohledu jednoho 

uživatele, který by měl právo rozhodovat. Je třeba dosáhnout všeobecné shody. Naproti 

tomu objektivní nástroje jsou automatiky generované. Z pohledu předcházení a náprav 

způsobených škod, je možné rozdělit nástroje na preventivní a následné.  

 7.1 Kategorizace uživatelů a jejich práva 
 

Prvním z dělení uživatelů je na registrované a nepřihlášené. I nepřihlášení návštěvníci 

mohou vytvářet, editovat stránky nebo pomáhat s údržbou. Dále si mohou prohlížet filtry a 

protokoly zneužívání, vytvořit si nový účet a číst si. Přihlášení uživatelé můžou navíc načítat 

soubory nebo přejmenovávat stránky.  

Kategorizace uživatelů   

(http://cs.wikibooks.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Seznam_u%C5%BEivatelsk%C3%B

Dch_pr%C3%A1v) je nezbytná z důvodu otevřenosti obou projektů pro širokou veřejnost. 

Všichni uživatelé na anglické i české verzi Wikiknih a Wikizdrojů nemají stejná práva. Cílem 

této kategorizace je jednodušší správa projektů. Uživatelé by se dali rozdělit obecně aktivní a 

pasivní uživatele nebo na profesionály (správci, administrátoři atd.) a laiky. Aby se stal 

uživatel aktivním, musí vykázat nějakou aktivitu (tvorba knihy, editace) za posledních 30 dní. 

Aktivním uživatelům mohou být přidělena oprávnění, díky kterým budou moci spolupracovat 

na správě daného projektu. Projekty jsou založené na dobrovolnosti, pokud uživatel nechce 

pomáhat se správou, může jen vytvářet nové knihy a editovat nově vytvořené stránky.  

Uživatelské skupiny jsou rozdělené na lokální a globální [Wikimedia, User Groups, 

2013]. Do lokální skupiny patří: blokovaní uživatelé, neregistrovaní uživatelé, nově 

registrovaní uživatelé, boti, administrátoři, byrokraté, dozorci, recenzenti, importéři a výjimky 

z blokování IP adres. Do globální skupiny uživatelů jsou zařazeny tyto skupiny: uzamčené 

účty, sjednocené účty, boti, rollbacker, editoři filtru zneužití, editoři rozhraní, nový wiki 

importéři, systémový operátoři (sysop), ombudsman, zakladatel, zaměstnanci, systémový 

administrátor a stevardi. Některé z globálních skupin mohou zasahovat jen do vymezené 

části daného projektu, např. systémový operátoři, pro jiné skupiny je oprávnění skutečně 

globálního charakteru.  
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Do speciální skupiny uživatelů patří boti (Bots). Jedná se o automatické programy, 

které vykonávají automatické nebo poloautomatické činnosti. Tito boti jsou pod kontrolou 

uživatele [Wikimedia, Bot, 2013]. 

Do další kategorie patří správci (Administrators). Tento druh uživatelů má povolené 

některé omezené funkce. Mohou editovat hlavní stranu nebo jiné blokované stránky. Stránky 

mohou také zamykat a odemykat. Mají právo mazat a obnovovat smazané stránky. Mohou 

rychle vrátit stránku do předchozí verze. Je to nástroj v boji proti vandalismu. Dalším 

takovým právem, jejž mají k dispozici, je skrývání vandalismu. Smí zablokovat a odblokovat 

IP adresy a uživatelská jména i časově neomezeně [Wikimedia, Administrator, 2013]. 

Byrokraté (Bureaucrats) jsou správci se speciálními právy. Mohou jmenovat uživatele 

správcem. Mají také pravomoc na žádost uživatelů měnit jejich uživatelská jména 

[Wikimedia, Bureaucrat, 2013]. 

Kontroloři (Reviewers) přezkoumávají kvalitu Wikiknih. Systém kontrolorů má sloužit 

jako nástroj v boji proti vandalismu. Získání statusu kontrolora je podmíněno aktivitou 

uživatele [Wikimedia, User access levels, 2013]. 

Existuje skupina uživatelů, u kterých je revize provedena automaticky. Tito uživatelé 

zatím nemají status revizora nebo v druhém případě status revizora mít nechtějí. Jejich cílem 

je pouze přispívat knihami do Wikiknih. Uživatelé s automatickou revizí (Autoreviewed Users) 

[Wikibooks, Wikibooks:Autoreviewed Users, 2013]. 

Další kategorií uživatelů jsou stevardi (Stewards). Jejich náplní práce je přidělovat 

nebo odebírat správcovská práva. Mají přístup ke všem  wiki rozhraním na všech stránkách 

Nadace Wikimedia. Nemá-li nějaký projekt správce, byrokrata atd. jsou stevardi oprávnění 

jednat jako aktivní člen s požadovaným oprávněním. Řeší dále například problémy 

vandalismu napříč jazykovými verzemi. Odpovídají na mimořádné otázky a řeší naléhavé 

situace [Wikimedia, Stewards, 2013]. 

Oprávnění zakládat účty (Account Creator) získávají administrátoři automaticky. Na 

toto oprávnění nemá vliv limitace počtu účtů za 24 hodin. Uživatelé s tímto statusem mohou 

povolit uživatelům zaregistrovat jejich uživatelské jméno podobající se jinému [Wikimedia, 

Wikipedia:User access levels, 2013]. 

Importéři (Importers) jsou skupina uživatelů, kteří mají oprávnění importovat obsah 

z externích projektů MediaWiki do dané jazykové verze buď Wikiknih a nebo Wikizdrojů 

[Wikibooks, Wikibooks:Importers, 2013]. 
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Výjimky z blokování IP adres (IP Block Exemption) jsou dány administrátorům 

automaticky. Ostatní uživatelé musejí o tuto výjimku požádat a mít pro ni racionální 

argumenty [Wikimedia, IP block exempt, 2013]. 

Dozorci (Oversighters) odstraňují neveřejné osobní informace (např. telefonní číslo, 

adresa), zavádějící informace, porušení autorských práv, osobní útoky. Funkci dozorců 

mohou plnit stevardi, neexistují-li místní dozorci [Wikimedia, Oversight policy, 2013]. 

Pseudo-boti (Pseudo-bots) je oprávnění skupiny uživatelů, kteří jsou hodnocení jako 

důvěryhodní a zkušení uživatelé. Jimi založené nové knihy se zobrazují správcům jako 

prověřené a nemusejí je již označovat za prověřené [Wikibooks, Pseudo-bots, 2013]. 

Nahrávači (Uploaders) mohou nahrát soubory přímo do projektů Wikiknih. Uživatelé, 

kteří nemají toto oprávnění, mohou nahrát soubory do sesterského projektu Commons. Na 

Commons může být nahráván pouze svobodný obsah. Správci Commons zajistí, že nahraný 

materiál, který zde zůstane, bude pod správnou licencí [Wikibooks, Wikibooks:Uploaders, 

2013]. 

Revizoři (CheckUsers) zjišťují, z jakých IP adres editují články přihlášení uživatelé. 

Vypisují uživatele a jejich editace s danou IP adresou. Informace jsou ukládané do databáze 

pouze na určitou dobu. Jejich cílem je bojovat proti vandalismu a odhalovat loutkové účty 

[Wikimedia, Check User policy, 2013]. 

Schválení uživatelé (Confirmed Users) jsou uživatelé, od jejichž registrace uplynuly 4 

dny. Mají oproti nepřihlášeným a krátce přihlášeným uživatelům některá práva navíc např. 

přejmenovávat stránky [Wikisource, Wikisource:Confirmed Users, 2013]. 

Transwiki importéři (Transwiki importers) mohou importovat stránky z jiné wiki. Nemají 

tak široké oprávnění jako importéři [Wikimedia, Help:Import, 2013].  

Oprávnění, které se nazývá automatičtí strážci (Autopatrollers) získávají zkušení 

uživatelé, kteří již prokázali znalost politik a zásad Wikizdrojů. Příspěvky uživatelů s tímto 

oprávněním jsou automaticky označené jako zkontrolované. Díky tomu se mohou editoři 

věnovat stránkám nezkušených uživatelů [Wikisource, Wikisource:Autopatrolles, 2013]. 

Uživatel s právy bota (Bot users) je oprávnění, které je na požádání udělováno 

krátkodobě. Toto oprávnění se používá při velkých změnách stránek, aby se v historii 

stránek nezobrazovaly drobné editace [Wikisource, Wikisource:Bot users, 2013]. 

Oprávnění nazývající se filter zneužívání (Abuse filter editor) mohou používat 

administrátoři. Jde o rozšíření editačního filtru. Nástroj je určený k boji proti vandalismu a 
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ochraně obsahu stránek. Nastavení vyhledává schémata vandalismu i začátečnické chyby 

[Wikimedia, Abuse filter editors, 2013].  

 

 7.2 Nápověda  
 

Nápověda je nedílnou součástí mnoha dnešních systémů. Řadí se do objektivních a 

preventivních nástrojů. Řada uživatelů se snaží v systémech zorientovat a pracovat v nich 

intuitivně, aniž by si přečetli nápovědu, která poskytuje informace nutné k práci v daném 

systému. V současné době by měly být systémy především intuitivní. Pokud uživatel něco 

nenajde na první pokus, často ztrácí zájem a jde hledat jinam. Intuitivní práci nabízí 

například Google. Uživatelé pracují pouze s jedním vyhledávacím polem. Wikiknihy i 

Wikizdroje se tohoto trendu drží. Uživatelé pracují v jednom poli. Přesto obsahují Wikiknihy i 

Wikizdroje nápovědu. Cílem těchto projektů je poskytovat informace a data. Avšak obsah 

těchto projektů se nevytvoří sám. Existují uživatelé, kteří se zabývají dobrovolně vytvářením 

obsahů pro tyto projekty.  Nápověda je členěná do kategorií se společným prvkem, který je 

objasňován.  

Anglická verze Wikizdrojů dělí svojí nápovědu3 na Návod pro začátečníky (Beginner´s 

guide) a informace vztahující se k tématům Portálů (Portals), Čtení (Reading), Editování 

(Editing), Specifické otázky (Specific issues), Skenování (Scans), Autorské právo 

(Copyright), Speciální díla (Particular works), Multimédia (Multimedia), Šablony (Templates), 

Udělátka (Gadgets), Externí stránky (External sites) [Wikisource, Help:Contents, 2013]. 

Obsah nápovědy české verze Wikizdrojů4 se soustředí na informace o používání 

Wikizdrojů, hledání děl a autorů, přispívání, aktuální dění a ostatní informace, které shrnují 

informace nezařaditelné do nastavené kategorizace. Obsah české nápovědy není určený pro 

úplné začátečníky. Začínající uživatelé jsou odkázáni na nápovědu k české Wikipedii, jiným 

sesterským projektům nebo na anglickou verzi Wikizdrojů [Wikizdroje, Nápověda:Obsah, 

2013]. 

Obsah nápovědy anglické verze Wikiknih5 se dělí do tří kategorií. První je Navigace 

(Navigating), druhou je Přispívání a editace (Contributing and Editing) a třetí je Viz také (See 

also). Název poslední kategorie není proklikatelný jako u předchozích. Její obsah se 

soustředí na všeobecné informace, které nezabíhají do přílišných podrobností. Zvlášť jsou 

                                                           
3Nápověda anglické verze Wikizdrojů dostupná z: http://en.wikisource.org/wiki/Help:Contents 
4Nápověda české verze Wikizdrojů dostupná z: 
http://cs.wikisource.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obsah 
5Nápověda anglické verze Wikiknih. Dostupné z:  http://en.wikibooks.org/wiki/Help:Contents 
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umístěné informace popisující projekt, často kladené otázky, slovníček, politiky a zásady 

[Wikibooks, Help:Contents, 2013]. Její český protějšek má nápovědu6 strukturovanou jiným 

způsobem. Poskytuje informace užitečné při vytváření knih a všeobecné informace týkající 

se obsahu, který na Wikiknihy patří. Některé z odkazů jsou vytvořené, ale prozatím nejsou 

proklikatelné, svůj účel prozatím (ke dni 29. 1. 2013) nesplňují [Wikiknihy, Nápověda:Obsah, 

2013]. Uživatelé, kteří potřebují radu, jsou z větší části odkázáni na anglickou verzi 

nápovědy. Jedinou možností je vlastní vyhledání problému v anglické verzi nápovědy. 

Dokumentace k projektům je obsažená v nápovědě.  

 

 7.3 Pravidla a doporučení 
 

K projektu Wikiknihy a Wikizdroje má přístup široká veřejnost, díky této skutečnosti 

musela být vytvořena doporučení, zásady a pravidla, jejichž dodržování je součástí politiky 

projektů. Tyto politiky byli vytvořené komunitou a jsou tedy objektivním ochranným 

nástrojem. Nedodržování pravidel je vymáháno komunitou. Tyto pokyny jsou vyjádřením 

slušného chování k ostatním přispěvatelům a k vytvořené práci. Jde o další preventivní 

nástroj na ochranu zpřístupněného obsahu a uživatelů. Vytvořená pravidla a doporučení 

nejsou neměnná, komunita se může vést diskusi o jejich změnách.  

České i anglické verze projektů mají sepsaná svá pravidla a doporučení pro tvorbu 

nových knih i pro chování uživatelů. Při řešení problému je zapotřebí zachovávat pravidla 

slušného chování a neřešit situace konfliktním způsobem. Dalo by se říci, že cílem sdělení je 

prosba, aby se uživatelé chovali profesionálně. Pravidla řeší i nevhodné chování uživatelů 

poškozující stránky.  Správa projektů nemá jasně stanovenou autoritu, která by projekty 

organizovala. Dobrovolníci dohlíží nad funkcemi a organizací projektů. Etablovaným 

uživatelům jsou poskytnuta práva a nástroje, které slouží ke spravování projektů. V českých 

verzích nejsou přeložena a popsána všechna doporučení. Pro zjištění dané problematiky 

jsou uživatelé odkázání na anglickou verzi projektu nebo mohou zahájit diskusi ohledně 

způsobu řešení v české verzi.  

Na anglických Wikiknihách se nachází stránka (Policy and Guidelines). Jsou zde 

uvedená doporučení pro tvorbu nových knih7. Mají formu obecných rad. Uživatelé jsou 

vybízeni, aby byli ve své tvorbě a opravě jiných knih odvážní. Česká verze Wikiknih obsahuje 

                                                           
6 Nápověda české verze Wikiknih. Dostupné z: 
http://cs.wikibooks.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obsah 
7 Politiky a doporučení na anglické verzi Wikiknih. Dostupné z: 
http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Policies_and_guidelines 
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rovněž obecná pravidla. Vyjádřena jsou na stránce Etiketa na wiki8. Jsou strukturována do 

14 bodů, která mají vyjadřovat základní pravidla slušného chování. 

Anglická verze Wikizdrojů rovněž vytvořila politiky a zásady podporující cíle svého 

projektu9. Tyto instrukce se týkají děl, omezeného přístupu, návrhů a různorodostí 

[Wikisource, Wikisource:Policy and guidelines, 2013]. 

Česká verze Wikizdrojů nemá jasně stanovená pravidla ani doporučení. Existuje 

stránka vysvětlující důvody, proč nic takového neexistuje10. Hlavní příčinou je především 

spolupráce malé komunity, která se nepotřebuje řídit jasně stanovenými instrukcemi. Pro 

případné zájemce je zde doporučení přečtení politik stanovených na anglické verzi 

[Wikizdroje, Wikizdroje:Pravidla a doporučení, 2013].  

Obecně lze říci, že pravidla jsou stanovená v celé nápovědě Wikizdrojů, ať už 

v anglické nebo české verzi. Zároveň jsou některá pravidla mnohem striktnější, protože 

dodržování autorských práv je základní podmínkou fungování Wikizdrojů.  

 

 7.4 Pískoviště 
 

Pískoviště (Sandbox) slouží jako cvičný prostor pro všechny uživatele. Jde o 

preventivní nástroj poskytující uživatelům možnost zkoušet si editace, aniž by se museli 

obávat, že něco pokazí. Je to prostor pro určený pro pokusy, formátování, experimenty a 

chyby. Obsah zde vytvořený se trvale neuchovává. Pískoviště mohou využívat registrovaní i 

neregistrovaní uživatelé. Vytvořený obsah může kdokoliv smazat. Tento prostor obsahují oba 

projekty. V anglické11 i české12 verzi Wikizdrojů je umístěné na úvodní straně, tak aby bylo 

snadno k nalezení. V české verzi Wikiknih je pískoviště13 na úvodní straně, ale v anglické 

verzi tomu tak není. Pro jeho nalezení si nestačí prohlédnout první stranu. Ačkoli je 

dokumentace k projektu podrobně zpracována, na první pohled se může zdát pro 

nezkušeného uživatele nepřehledná. Pískoviště lze nalézt zadáním anglického výrazu 

                                                           
8 Pravidla a doporučení na české verzi Wikiknih. Dostupné z: 
http://cs.wikibooks.org/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Etiketa_na_wiki 
9 Politiky a doporučení na anglické verzi Wikizdrojů. Dostupné z: 
http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:Policies_and_guidelines 
10Pravidla a doporučení na české verzi Wikizdrojů. Dostupné z: 
http://cs.wikisource.org/wiki/Wikizdroje:Pravidla_a_doporu%C4%8Den%C3%AD  
11Pískoviště na anglické verzi Wikizdrojů. Dostupné z: http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:Sandbox  
12Pískoviště na české verzi Wikizdrojů. Dostupné z: 
http://cs.wikisource.org/wiki/Wikizdroje:P%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B  
13Pískoviště na české verzi Wikiknih. Dostupné z: 
http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:P%C3%ADskovi%C5%A1t%C4%9B 
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Sandbox14 do vyhledávacího pole. Odkaz je také umístěn v nápovědě věnující se stránkám 

(Help:Pages). Na pískovišti je pro uživatele k dispozici odkaz na nápovědu, jak editovat. 

Nápověda českých Wikizdrojů je určena pro zkušené uživatele, jelikož předpokládají, že 

většina uživatelů začíná na Wikipedii a teprve později se začnou zajímat o některý z dalších 

projektů, například o Wikizdroje [Wikizdroje, Nápověda:Obsah, 2013]. Proto se se základní 

nápovědou odkazují na Wikipedii. České Wikiknihy a anglické Wikizdroje uvádějí u 

pískoviště kategorii, pod jakou je stránka uložená. Anglické Wikiknihy a české Wikizdroje 

nemají pískoviště zařazené pod žádnou kategorií ke dni 9. 2. 2013. 

 

 7.5 Potřebuji pomoc 
 

Česká verze Wikizdrojů obsahuje stránku s názvem Potřebuji pomoc15. Zde mohou 

uživatelé psát své dotazy týkající se Wikizdrojů a problematiky, která s nimi souvisí. 

Odpovídat na dotazy mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé. Věrohodnost tohoto 

nástroje není stoprocentní, protože neexistuje omezení, které by komukoliv bránilo 

odpovědět nerelevantním způsobem. Kontrola je prováděna správci, kteří se starají o chod 

projektu. 

Na anglické verziWikizdrojů mohou uživatelé najít „pomocnou ruku“ na komunitním 

portálu (Community portal), kde mohou nalézt místnost Žádost o pomoc16 (Request for 

Assistance). Tato místnost slouží pro dotazy týkající se editačních problémů. Stránky 

komunity (Community pages) poskytují uživatelům prostor pro diskusi a zodpovězení otázek. 

Tato stránka může být záměrně poškozována, proto je na úsudku každého uživatele, jak 

získané informace zhodnotí.  

Anglická verze Wikiknih poskytuje podporu uživatelům na stránkách Čítárny (Reading 

room)17. Jde o „místnost“, která je určená pro začínající i zkušené editory. Tato stránka je 

určená pro diskuse, které se týkají politik, technické pomoci a mnoha dalších věcí. Čítárna 

slouží pro Wikiknihy, Wikikuchařku i pro Wikijunior. Uživatelé mají k dispozici několik 

„místností“, ve kterých mohou popsat svůj problém. Stránka se dělí na „místnosti“ zabývající 

se všeobecnými otázkami, návrhy na zlepšení, diskusi o knihách, nominaci nejlepších knih, 

pomoci pro nové uživatele, technickou pomoc, administrativní pomoc, pomoc v boji proti 

vandalismu, žádosti o vymazání materiálu, žádosti o obnovení vymazaného materiálu, 
                                                           
14 Pískoviště na anglické verzi Wikiknih. Dostupné z: http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Sandbox  
15Potřebuji pomoc na české verzi Wikizdrojů. Dostupné z. 
http://cs.wikisource.org/wiki/Wikizdroje:Pot%C5%99ebuji_pomoc  
16 Žádost o pomoc na anglické verzi Wikizdrojů. Dostupné z: 
http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:Requests_for_assistance  
17 Čítárna na anglické verzi Wikiknih. Dostupné z: http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Reading_room  
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žádosti o nahrání materiálu z jiných projektů Nadace Wikimedia, žádosti o oprávnění, o 

změnu uživatelského jména a bulletin [Wikibooks, Wikibooks:Reading room, 2013].  

České Wikiknihy nemají ke dni 2. 9. 2013 žádnou stránku podporující uživatele, která 

by plnila funkci jako výše zmíněné. Jednotlivé problémy jsou řešeny na diskusních stránkách 

vytvořených knih. Jediné místo určené pro komunitu českých Wikiknih je Portál Wikiknih18, 

který slouží pro vkládání žádostí, návrhů a informací vztahujících se k projektu [Wikiknihy, 

Wikiknihy:Portál Wikiknih, 2013].  

Žádný z těchto nástrojů nemůže uživatelům zajistit stoprocentní jistotu u získaných 

odpovědí. Může se jednat o záměrně škodící čin, velkou roli hraje subjektivní úhel pohledu 

na příslušný problém, neopominutelnou překážkou může být špatné porozumění a 

zodpovězení jiné problematiky. Časová bariéra může sehrát svoji roli, při žádných 

odpovědích a komentářích. Revize a odpovědi správců jsou určitým signálem o správnosti 

poskytnutých informací. 

 

 7.6 Blokování  
 

Blokování je nástroj následný napomáhající chránit projekt před škodlivými zásahy 

uživatelů, ať už úmyslnými nebo neúmyslnými. Kolektivní dílo musí být ochraňováno před 

škodlivými boty a neakceptovatelnými uživatelskými jmény. Blokování je jedním ze způsobů 

obrany.  

Správci mají právo blokovat IP adresy, uživatelské účty, které se chovají nepřijatelným 

a poškozujícím způsobem. Ostatní uživatelé mohou požádat správce o zablokování. Své 

žádosti mohou psát na nástěnku správců nebo na IRC kanál. Důvodů pro blokování je 

několik. Patří mezi ně již zmíněný vandalismus, revertační války (opakované navrácení 

stránky do její předchozí verze), nevhodná uživatelská jména, napodobování jiných 

uživatelských jmen, osobní útoky na uživatele, chybní boti, veřejné účty (využívání více 

lidmi), narušování chodu projektů, anonymní a otevřené proxy servery. Účet může být 

zablokován na základě rozhodnutí ostatních uživatelů, Arbitrážního výboru, Jimmyho 

Walese19 a správní rady. Doba blokování může být zadána na 24 hodin nebo na dobu 

neurčitou. Určení doby závisí na rozhodnutí správce, který by měl brát ohled na významnost 

poškození. Pravidelně je aktualizován seznam všech aktuálně blokovaných uživatelů a 

                                                           
18 Portál Wikiknih na české verzi Wikiknih. Dostupné z: 
http://cs.wikibooks.org/wiki/Wikiknihy:Hlavn%C3%AD_strana  
19 Jimmy Wales je jedním ze zakladatelů Wikipedie. 
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adres. K dispozici je seznam všech zablokování v historii [Wikibooks, Wikibooks:Blocking 

policy, 2013]. Blokování využívají oba projekty v obou jazykových verzích.  

 

 7.7 Mazání  
 

Mezi jeden z objektivních a následných nástrojů je možné zařadit mazání. Existující 

stránky s nevhodným obsahem mohou být z projektů odstraněny. Proces Mazání (Deletion) 

je jednoduchou záležitostí. Ve většině případů musí uživatelé diskutovat o osudu stránky. 

Pro její smazání musí být vyjádřena shoda uživatelů nad jejím smazáním. Špatně 

pojmenované, omylem vytvořené nebo nesmyslné stránky je možné vymazat okamžitě bez 

diskuse nad obsahem stránky. Proces odloženého smazání využívá šablonu upozorňující na 

návrh, že by stránka mohla být smazána, není-li po určité době provedena náprava. Takovou 

stránku je možné smazat bez shody v diskusi. Nezbytné je použít šablonu, ve které se uvádí 

důvod smazání.  

Ve většině případů je před smazání stránky nutné vést diskusi o obsahu a důvodech 

pro smazání stránky. Před zařazením do diskuse je dobré promyslet možné kroky oprav jako 

je úprava textu, přejmenování, přesměrování, sloučení, přesun na jiný projekt, rychlé nebo 

odložené smazání. Pro navržení stránky na smazání se na anglické verzi Wikiknih na 

stránku umisťuje šablona, která přidává stránky do kategorie Žádosti o smazání (Request for 

deletion)20. Týden po posledním přidaném komentáři, shodla-li se skupina na řešení, učiní 

správce požadované kroky [Wikibooks, Wikibooks:Deletion policy, 2013].  

Na anglické verzi Wikiknih není stanoveno časové období pro hlasování. Není-li 

rozhodnutí odsouhlaseno do jednoho týdne, prodlužuje se diskusní doba. Při jednoznačné 

shodě je může správce diskuyi uzavřít před vypršení týdenní lhůty. Jasně vymezený časový 

úsek je naopak na anglické verzi Wikizdrojů. Diskuse o stránkách, které jsou navržené na 

smazání, trvá jeden týden. Dva týdny je možné hlasovat o stránkách, které porušují autorské 

právo. České verze projektů nemají ve své dokumentaci popsanou politiku mazání stránek. 

Na diskusní stránce mají být přidávány argumenty a komentáře pro nebo proti smazání 

stránky, případně další návrhy ohledně jiných oprav. Diskutovat nad budoucností stránky 

mohou pouze přihlášení uživatelé. Právo smazat a obnovovat stránky mají pouze správci. 

Jde o smazání, které se nezobrazí v historii úprav. Smaže-li stránku uživatel bez příslušných 

oprávnění, její obnovení bude možné z předešlé verze [Wikisource, Wikisource:Deletion 

policy, 2013]. 

                                                           
20 Žádost o smazání na anglické verzi Wikiknih. Dostupné z: 
http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Requests_for_deletion  
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Porušování autorských práv je také důvodem pro smazání stránky. Existuje-li 

podezření, že text porušuje autorská práva, je třeba umístit na stránku šablonu na horní část 

stránky, která přidává stránku do kategorie Porušování autorských práv (Copyright 

violations). Uživatel, který přidal text, má jeden týden na prokázání povolení, jinak bude 

stránka smazána [Wikisource, Wikisource:Deletion policy, 2013]. 

 

 7.8 Zamykání  
 

Zamykání (Protection policy) je nástroj, který nepovoluje některým skupinám uživatelů 

nebo všem upravovat stránky. Zamykání je využíváno na Wikizdrojích i Wikiknihách 

v anglické i české verzi. Právo zamykat stránky je poskytnuto správcům. Smyslem zamykání 

stránek je ochrana celistvosti textu. Zamykání je jedním z následných ochranných nástrojů.  

Chráněná jsou díla, která již prošla revizí a byla uznána za kvalitně zpracované. Nad 

možností vylepšení takového textu převažuje riziko jeho poškození. U Wikizdrojů jsou 

zamykána díla, která již celá prošla korekcí a byla uznána za hotová. Takovéto texty jsou 

zamykány, jelikož hotové texty zpřístupňované na Wikizdrojích se nemohou již v budoucnu 

vyvíjet. Pro zajištění ochrany a integrity díla, jsou texty zamykány, aby nemohly být 

dodatečně editovány a poškozovány. U Wikiknih se texty neustále vyvíjejí, proto musejí 

zamčené texty splňovat jiné parametry. [Wikisource, Wikisource:Protection policy, 2013]. 

Oba projekty i jejich jazykové verze mají ve Speciálních stránkách umístěn odkaz Zamčené 

stránky (Protected pages) na automaticky generovaný seznam zamčených stránek. 

Chráněná je dále hlavní stránka, která reprezentuje projekt. Její případné poškození by 

mohlo odradit uživatele od využívání celého projektu. Uzamčené jsou všechny stránky ve 

jmenném prostoru MediaWiki. Ochrana se vztahuje i na diskusní archivy, jelikož jde o již 

ukončené diskuse a není důvod, aby byly editovatelné. Správci mohou uzamknout stránky, 

na kterých probíhají editační války, dokud se editoři neshodnou na odpovídajícím 

kompromisu. Zamykání se může vztahovat i na šablony, které jsou často používané, 

komplexní nebo velmi viditelné. Dočasně uzamčené mohou být stránky, které se staly 

opakovaným terčem vandalismu. [Wikibooks, Wikibooks:Protection policy, 2013]. 

 

 7.9 Historie stránky 
 

Historie stránky je následný nástroj určený ke sledování stavů a změn, kterými stránka 

prošla. Editovatelné stránky obsahují záložku Zobrazit historii. Tato funkce slouží 
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k uchovávání předchozích verzí dané stránky. Umožňuje sledovat vývoj stránky, kterým 

prošla.  Rozdíly v zobrazení verzí stránky jsou barevně znázorněné. Při poškozujících 

zásazích vandalů, je tento nástroj velmi účinný. Historie stránky poskytuje staré verze, ke 

kterým je možné se vrátit, a zásahy vandalů jsou tak snadno odstranitelné.  

Jiná výhoda vyplývající z tohoto nástroje je vidět při citování. Na základě spolupráce 

komunity se mohou stránky velmi rychle měnit. Při využití jedné verze textu a správném 

ocitování, je možné se dostat díky nástroji historie stránky k dané citované verzi. Historie 

stránky umožňuje uživatelům zobrazit porovnání verzí. Srovnání probíhá mezi zvolenými 

verzemi. Po vybrání se zobrazuje status verze informující o provedené kontrole. Status verze 

je obsažen pouze v anglických verzích Wikiknih a Wikizdrojů. Verze jsou zobrazovány 

v chronologickém pořadí. Stará verze stránky je ukládána pomocí jejího odkazu a tlačítka 

upravit a následným uložením. U každé verze je uvedený čas uložení, jméno editora nebo IP 

adresa editora, shrnutí editace, velikost změny a velikost stránky v bytech. Po kliknutí na 

časový údaj se zobrazí stará verze stránky. Trvalé odkazy zobrazí stránky v určité verzi. 

Obtíž je při použití šablon, je-li na stránce použita nějaká šablona, která byla později 

změněna. Změna v šabloně se projeví ve verzi stránky, i když původní verze vypadala jinak. 

Pro přesnou podobu stránky je zapotřebí uložit kopii stránky i s odkazovanými šablonami a 

obrázky. Poté v prohlížečích vybrat funkci Uložit soubor nebo stránku (označení bývá různé). 

Stránka musí být uložena celá, nejen HTML kód [Wikibooks, Help:Tracking changes, 2013]. 

Samostatný nástroj na generování trvalých odkazů je umístěný v postranním panelu 

nástrojů. 

Uživatelé mohou využívat i kanály RSS nebo Atom pro informování o změnách 

konkrétní stránky. Tyto nástroje se zobrazí při rozkliknutí historie stránky v levém postranním 

panelu pod záložkou Nástroje.  

V historii stránky mají uživatelé k dispozici externí nástroje umístěné v horní části 

obrazovky. Tyto nástroje jsou uživatelům k dispozici pouze na anglických verzích projektů. 

Názvy nástrojů se od sebe odlišují.  

Na Wikizdrojích jsou umístěné čtyři nástroje. Jde o Statistika starších verzí (Revision 

history statistics), Statistika starších verzí (Revision history statistics), Prohledávání starších 

verzí (Revision history search) a Statistika návštěvnosti (Page view statistics). První dva 

nástroje jsou pojmenovány stejně. Po kliknutí na první odkaz, je ohlášena chyba ke dni 23. 3. 

2013 i ke dni 7. 4 2013. (Příloha č. 5. Zobrazení externích nástrojů anglické verzi Wizdrojů 

(zdroj:Wikisource)). 
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Externí nástroje na Wikiknihách obsahují pět odkazů. Jedná se o Prohledávání starších 

verzí (Search), Statistika (Statistics), Statistika starších verzí (Contributors), Počet sledujících 

(Watchers) a Statistiku návštěvnosti (Readers). Druhý nástroj Statistika ke dni 23. 3. 2013 

nefungoval a ani 7. 4. 2013 nepodal žádné výsledky. 

Externí nástroj Statistika starších verzí vytváří statistická data o editorech, jejich 

počtech editací dané stránky a časových údajích. Další funkcí, která je k dispozici, je Počet 

sledujících. Tento nástroj zobrazí počet uživatelů, kteří mají danou stránku přidanou do 

svého seznamu sledovaných stránek. K dispozici je nástroj Statistika návštěvnosti, který 

vytváří graf návštěvnosti příslušné stránky v určité dny. Poslední nástroj, který je poskytnut, 

se jmenuje Prohledávání starších verzí. Tento nástroj umožňuje vyhledat editora dobrých, 

sporných nebo nebezpečných pasáží. Využití tohoto nástroje slouží k objevení vandalismu a 

ke zjištění porušování autorských práv.  

 

 

 7.10 Sledované stránky  
 

Tento nástroj je k dispozici každému přihlášenému uživateli. Sledované stránky jsou 

následným nástrojem pro ochranu obsahů stránek a přehled nad úpravami. Umožňuje 

vytvoření vlastního seznamu sledovaných stránek. Vytváří seznam posledních změn 

vybraných sledovaných stránek. Sledované stránky umožnují sledování a rychlé reagování 

na změny na stránkách, o které se uživatel projevuje zájem. Pro zařazení vybrané stránky do 

seznamu stačí kliknout na záložku s hvězdou. Tímto procesem se přidá stránka do seznamu. 

Při změnách na této stránce a přidružené diskusi se budou zobrazovat změny, které 

proběhly. U sledovaných stránek bude barva hvězdy modrá. Pro odebrání této stránky stačí 

kliknout na kartu s hvězdou. Tímto procesem bude stránka ze seznamu odebrána a uživateli 

se zobrazí informace o odebrání. Další možný způsob, jak odebírat stránky ze seznamu 

odebraných stránek, je zobrazení svého seznamu sledovaných stránek v uživatelském 

nastavení. Při editaci jakékoli stránky mají uživatelé další možnost zaškrtnout možnost 

sledovat tuto stránku ještě před uložením editace. Na uživatelském účtu může být vytvořen 

pouze jeden seznam sledovaných stránek. Alternativou pro více seznamů Sledovaných 

stránek je využití funkce Související změny.  Pro tuto funkci je nutné vytvořit stránku 

v uživatelském prostoru, kde se budou nacházet odkazy na související stránky. Pro kontrolu 

stačí kliknout na Související změny. Diskusní stránky sledovaných stránek, nejsou 

automaticky přidány [Wikibooks, Help:Tracking changes, 2013]. 
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 7.11 Související změny 
 

Související změny poskytují uživatelům možnost sledovat a kontrolovat související 

změny pro jimi vybranou stránku. Jde o ochranný a monitorovací nástroj. Na základě toho 

mohou kontrolovat i stránky, na které vedou odkazy z aktuální stránky. Odkaz na související 

změny je k dispozici v postranním panelu nástrojů. Při rozkliknutí se zobrazí seznam 

souvisejících změn k dané stránce. Tento nástroj je přítomný v obou projektech v anglické i 

české verzi [Wikibooks, Help:Tracking changes, 2013]. 

 

 7.12 Poslední změny 
 

Nástroj Poslední změny je k dispozici u obou projektů v anglické i české jazykové verzi. 

Jde o stránku zobrazující poslední změny v projektech. Poslední změny jsou automaticky 

generovaným monitorovacím a následným nástrojem. Uživatelé tak mohou sledovat a 

přezkoumávat práci jiných uživatelů. Odkaz na tento nástroj se nachází v postranním panelu 

nástrojů. Při jejím rozkliknutí se uživatel dostane na seznam stránek, které prošly změnou. 

Slouží pro sledování a kontrolu změn ostatních uživatelů a napomáhá v boji proti vandalismu 

[Wikibooks, Help:Tracking changes, 2013].  

 

 7.13 Příspěvky uživatele 
 

Nástroj Příspěvky uživatele poskytuje zobrazení příspěvků vybraného uživatele. Tento 

nástroj je umístěn ve Speciálních stránkách. Je možné vyhledat příspěvky registrovaných i 

neregistrovaných uživatelů. Stačí zadat do vyhledávacího pole uživatelské jméno nebo IP 

adresu. Prohledávány mohou být všechny jmenné prostory nebo lze vybrat jeden ze 

seznamu. Po vyhledání se zobrazí seznam podle zvolených kritérií. Příspěvky uživatele jsou 

dalším monitorovacím a následným nástrojem. 

Pro zjištění vlastních příspěvků je na uživatelské stránce záložka Příspěvky. Po jejím 

rozkliknutí se zobrazí seznam příspěvků.  

Pro vyhledání příspěvků jiného uživatele v Historii stránky stačí kliknout na jméno 

přispěvatele a zobrazí se jeho uživatelská stránka. V postranním panelu pod záložkou 

Nástroje je odkaz na Příspěvky uživatele, který vyhledá seznam stránek editovaných 
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příslušným uživatelem. Vyhledaný seznam příspěvků obsahuje datum, které slouží jako 

odkaz na editační verzi. Umístěn je odkaz na rozdíl, odkaz na historii stránky, velikost 

změny, název článku a editační shrnutí. Odkaz Rozdíl zobrazuje související editační verzi a 

předchozí verzi stránky. Zobrazení úprav je barevně znázorněno. Volba Zrušit editaci se 

zobrazuje u novější z verzí. Správci a recenzenti jsou rychle informováni o stavu příslušné 

stránky, jelikož se zobrazuje status kontroly. Označení může znít: zkontrolované, čekající na 

kontrolu, nezkontrolovaný. Nástroj slouží k navrácení starší verze. Jde o možný způsob boje 

proti vandalismu a chybným editacím. Správci a recenzenti mají k dispozici tlačítko Zpět 

umožňující vrátit editace provedené příslušným uživatelem [Wikibooks, Help:Tracking 

changes, 2013]. 

 

 7.14 Hodnocení kvality stránek a ocenění 
 

 

Anglické verze projektů zobrazují recenzní status stránky. Tyto informace jsou 

umístěné v horní části stránky pod názvem. České verze projektů nepřevzaly tento systém 

kontroly.  

Kontrolovat stránky mohou uživatelé s oprávněním recenzenta. Hodnocen je obsah i 

forma textu. Neměly by být hodnocené stránky, které již dosáhly dobré úrovně.  

Přihlášení uživatelé si mohou ve svém nastavení zvolit zobrazování posledních 

zkontrolovaných verzí stránky, pokud existuje. Zobrazování poslední ověřené verze pro 

nepřihlášené uživatele mohou nastavit administrátoři. Na Wikijunior je většinou nastaveno 

zobrazování poslední zkontrolované verze. Tento nástroj je využívaný v rovněž v boji proti 

vandalismu [Wikibooks, Help:Tracking changes, 2013]. K dispozici jsou dva filtry pro 

vyhledání verzí. Přítomný je odkaz na statistiku zkontrolovaných stránek a seznamy 

zkontrolovaných a nezkontrolovaných stránek.  

Nominování doporučených knih (Featured books) probíhá na anglických Wikiknihách 

v prostoru Čítárny. Všichni uživatelé mohou navrhnout knihy, pro umístění do hlavního 

jmenného prostoru. Aby mohla být kniha nominovaná, musí být kvalitně zpracovaná. 

Navrhovatelé si musí připravit argumenty pro obhájení stanoviska. Umístění kvalitních knih 

na hlavní stránku má podporovat zvyšování standardů a vývoje obsahu [Wikibooks, 

Wikibooks:Featured books, 2013]. O nominování knihy rozhodne komunita.  
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V české verzi je na hlavní straně umístěna dlouhodobě jedna kniha reprezentující 

projekt. Příslušná kniha má reprezentovat Knihu měsíce. Poslední editace v tomto prostoru 

proběhla 27. 9. 2009 [Wikiknihy, Wikiknihy:Hlavní strana/Kniha měsíce, 2013 ]. 

Pro umístění textů na hlavní stránku anglických Wikizdrojů musí texty projít rovněž 

nominací. Navrhované texty musí odpovídat stylům, celý text musí mít provedenou korekturu 

a musí obsahovat alespoň jeden externí zdroj pro srovnání [Wikisource, Wikisource:Featured 

texts, 2013]. Hlasovat mohou pouze etablovaní uživatelé. O výsledku rozhodne komunita 

Wikizdrojů. Česká verze Wikizdrojů neobsahuje na hlavní straně žádný text reprezentující 

projekt.  

Anglické Wikizdroje nepoužívají žádný formalizovaný systém ocenění. Preferované je 

osobní vyjádření díků za vytvořenou práci. Diskude na toto téma proběhla ve Sriptoriu 

(diskusní stránka pro komunitu anglických Wikizdrojů) 

(http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:Scriptorium)v listopadu v roce 2009 [Wikisource, 

Wikisource:Scriptorium, 2013]. Diskuse o používání ocenění proběhly i na anglické verzi 

Wikiknih. Byly vytvořené návrhy vyznamenání, ale systém jako takový přijat nebyl 

[Wikibooks, Wikibooks:Search result, 2013].  

Česká verze Wikizdrojů používala ocenění pro pracovité editory. Poslední ocenění bylo 

přiděleno 30. 4. 2007 [Wikizdroje, Wikizdroje:Vyznamenání, 2013]. Vyznamenání přiděloval 

pouze jeden správce. Jde o činného správce. Ze seznamu jeho příspěvků je možné 

vysledovat činnost. Později však již nebylo přiděleno žádné vyznamenání. Systém 

vyznamenání na stránkách k dispozici není a diskuse na toto téma neproběhla ke dni 18. 2. 

2013. Na české verzi Wikiknih nejsou vyznamenání dostupná a ani neproběhla dosud ke dni 

18. 2. 2013 diskuse o nich.   

 7.15 Aktuální spolupráce 
 

 Anglické Wikizdroje mají na hlavní stránce umístěné odkazy o aktuální spolupráci21. 

Každý měsíc je vybrán jeden text, na kterém provádí členové komunity korekce. Cílem je 

zaměřit činnost na jeden text, aby jeho dokončení bylo urychleno. Tato upozornění slouží 

k zaměření úsilí jedním směrem. Pracovní postup pro vytvoření a dokončení jednoho textu je 

velice náročný a nestačí k němu pouze jeden editor. Aktuální spolupráce jsou směřované i 

na údržbu měsíce a wikiprojekt. Česká verze projektu neobsahuje odkazy na aktuální 

spolupráci na určitém textu. Anglická ani česká verze Wikiknih neobsahuje stránku, která by 

se věnovala aktuální spolupráci na nějakém dokumentu. 

                                                           
21 Aktuální spolupráce na anglické verzi Wikizdrojů. Dostupné z: 
http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:Community_collaboration  
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 7.16 Požadované knihy 
 

Jde o prostor, kam mohou uživatelé umístit prosbu pro vytvoření knihy na konkrétní 

téma, které prozatím není zastoupené. Pro každý předmět je vytvořený seznam 

požadovaných knih [Wikibooks, Wikibooks, Requested books, 2013]. Na české verzi ke dni 

20. 2. 2013 neexistuje seznam požadovaných knih. Tato funkce je zastoupena u obou 

projektů i v jejich českých verzích, v prostoru Speciální stránky v oddílu  Údržby jsou 

vytvářeny seznamy chybějících kategorií, stránek, souborů a šablon.  

 7.17 Diskusní stránky 
  

Diskusní stránky (Talk page) slouží ke komunikaci editorů nad danou knihou. Diskusní 

stránky jsou objektivním preventivním i následným nástrojem. Jsou místem pro sdělování 

názorů a návrhů na tvorbu a vylepšování Wikiknih i Wikizdrojů. Jsou diskusním místem pro 

řešení problematických míst ve zpřístupňovaných textech, při rozdílných názorech na danou 

problematiku nebo na styl psaní. Diskusní stránka je vhodným místem, kde je možné dojít ke 

shodě a sjednotit tak celkový obraz zpřístupňovaného textu. Diskusní stránky se netýkají 

pouze poskytovaného textu. Základní jmenné prostory mají své diskusní stránky. To 

znamená například, že i každý zaregistrovaný uživatel má svoji diskusní stránku.  

Záložka s odkazem na diskusní stránku se nachází v levém horním rohu. Při prokliknutí 

se uživatel dostane na danou diskusní stránku, kde se mu zobrazí celá historie této diskusní 

stránky. Pro navrácení se na původní obsah je k dispozici záložka Uživatelova stránka (User 

page), která je umístěná v levém horním rohu přímo vedle záložky diskuse. Je-li text v názvu 

diskusní stránky červený, znamená to, že diskusní stránka nebyla doposud vytvořena. Na 

diskusní stránku je možné připojit nové téma, nebo pouze přidat komentář k vytvořenému 

tématu. Uživatelé by se měli držet zásad odsazování, aby jejich příspěvky byly snadno 

pochopitelné a rozlišitelné. Je žádoucí, aby u příspěvků nechyběl datum a podpis. Podpis 

slouží pro rozpoznání uživatelů. Registrovaní uživatelů mají své osobní diskusní stránky, na 

které jim mohou nechávat příspěvky jiní uživatelé. Diskusní stránky jsou veřejné, proto by na 

nich uživatelé neměli komunikovat o soukromých záležitostech. Pokud napíše někdo 

uživateli na jeho diskusní stránku, zobrazí se zpráva „Máte nové zprávy“. Tato informace se 

bude zobrazovat na každé stránce, kterou uživatel navštíví. U diskusních stránek je možné 

provést archivaci, aby se uživatelé mohli dobře orientovat a zmizela zastaralá témata. Pro 
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informování se na stránku přidává šablona Archiv, která upozorňuje uživatele na archivovaná 

témata. Je vhodné umístit FAQ šablonu s již probranými tématy.  

 

 7.18 Udělátka 
 

Udělátka (Gadgets) jsou speciální nástroje, které mají k dispozici pouze přihlášení 

uživatelé. Nastavení těchto aplikací je přístupné pod záložkou Nastavení v pravé horní části 

stránky. Po jejím rozkliknutí se zobrazí uživatelská stránka, v jejímž pravém horním rohu je 

k dispozici záložka Udělátka. Po prokliknutí se zobrazí seznam aplikací, které jsou dostupné 

pro příslušný projekt a jazykovou verzi. Seznam aplikací je pro každý projekt jiný i pro jeho 

jazykové verze. Aplikace na anglické verzi Wikizdrojů jsou zaměřené na obecné editační 

nástroje, editační nástroje pro jmenný prostor stránky, rozhraní a aplikace, které jsou v beta 

verzi. V českých Wikizdrojích jsou k dispozici dvě aplikace. Anglická verze Wikiknih má 

aplikace zaměřené na podporu pohodlí čtenářů, editorů, tvůrců knih a tabulkové aplikace. 

V české verzi Wikiknih není k dispozici záložka udělátka. 

 7.19 Odkazuje sem 
 

Tento nástroj je umístěný na každé stránce v levém postranním panelu pod záložkou 

nástroje. Dostupný je v obou projektech v anglické i české jazykové verzi. Slouží pro 

zobrazení seznamu odkazů, které se vztahují k příslušné stránce. Uživatelé mohou pracovat 

s filtry, které schovají nepotřebné informace. K dispozici jsou filtry pro schování vložení, 

přesměrování a odkazů. Pro přehlednost je zobrazen název stránky, pro kterou byly 

vyhledány údaje. Pro vyhledání konkrétní stránky je k dispozici pole pro zapsání dotazu a filtr 

pro nastavení vyhledávání ve jmenných prostorech. Vyhledané informace vypovídají o 

kontextu stránky a její významnosti podle četnosti odkazů [Wikibooks, Wikibooks:What links 

here, 2013].  

 

 7.20 Informace o stránce 
 

Stránka Informace o stránce odkazuje na nástroj, který zobrazí uživateli souhrn 

základních informací pomocí tabulek. K dispozici jsou informace o Základních údajích 

stránky, status ochrany příslušné stránky, historie editací a vlastnosti. Ty zahrnují použité 

šablony, kouzelná slova, kategorie. Projekt Wikizdrojů v anglické i české verzi má k dispozici 

odkazy na externí nástroje. Jde o tytéž nástroje popisované v Historii stránky. 
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 7.21 Citace 
 

Ve Speciálních stránkách se nachází nástroj pro citování stránek, který je dostupný 

v obou projektech v anglické i české verzi. Anglická verze Wikizdrojů má tento nástroj navíc 

zviditelněný v postranním panelu nástrojů. Zde stačí kliknout na odkaz „Cite this page“ a 

zobrazí se údaje o stránce. U nástroje, který se nachází ve speciálních stránkách, musí být 

zadán název stránky pro vygenerování údajů.  Po vyhledání se zobrazí bibliografické údaje 

k příslušné stránce. Uvedený je název stránky, datum poslední revize, datum převzetí, trvalý 

odkaz a identifikace verze stránky. Uživatelé mají k dispozici několik verzí pro ocitování 

příslušné stránky.  

 

 7.21 Srovnávání stránek 
 

Nástroj pro srovnávání stránek umožňuje uživatelům srovnat stejné stránky a jejich 

odlišné verze. Mohou být porovnány i různé stránky. Do pole nejsou zadávány data revizí 

nebo jejich autoři, ale čísla revizí. 

 

 7.22 Tvorba knih 
 

Nástroj na tvorbu knihy se nachází ve speciálních stránkách a je umístěný 

v postranním panelu nástrojů pod záložkou Tisk/export. Tento nástroj je zahrnut v obou 

projektech v anglické i české verzi. Umožňuje uživatelům vytvořit knihu z jednoho i více 

zdrojů. Uložené knihy se nacházejí ve společném prostoru vytvořených knih nebo v prostoru 

daného uživatele. K dispozici je volba pro stažení vytvořené knihy ve formátu PDF, 

OpenDocument, OpenZIM a EPUB. Hotové knihy je možné vytisknout za poplatek u firmy 

Pedia Press. 

Postranní panel nástrojů pod záložkou Tisk/export poskytuje uživatelům volbu vytvořit 

knihu, stáhnout jako PDF a verze k tisku. Vybraný nástroj uzpůsobí příslušnou stránku pro 

tisk nebo stažení PDF souboru. PDF soubory obsahují zdroje článků, přispěvatele a licenci. 

Verze pro tisk obsahuje navíc kromě vlastního obsahu datum poslední editace, licenci a 

permanentní odkaz. 
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Na anglické verzi Wikizdrojů je dispozici stránka Wikisource:Books. Jde o jeden 

z projektů Wikizdrojů. Stránka obsahuje seznam knih, které jsou vytvořené z anglické verze 

Wikizdrojů. Jde o kvalitně zpracované knihy. K dispozici jsou ikony, které označují kvalitu 

textu. Zpřístupněný je rovněž seznam vytvářených knih pro tisk u firmy Pedia Press. Tato 

stránka se nachází v kategorii PediaPress knihy (Pedia Press books).  

Uživatelé mají k dispozici nástroj Gadget-Book-Maker, jehož funkcí je vytváření knih. 

Tato aplikace zjednodušuje tvorbu a editaci stránek vybraných pro export do formátu EPUB, 

PDF, ODT, Zim a QR kódu. Pro použití této aplikace musejí být uživatelé přihlášení. Pro 

využívání této aplikace si musí uživatelé v Nastavení pod záložkou Udělátka zaškrtnout 

volbu create a book a uložit nastavení.  

 Anglická verze Wikiknih zpřístupňuje pro uživatele seznam vytvořených kolekcí na 

stránce Wikibooks:Collections. Po rozkliknutí odkazu na vytvořenou kolekci se uživatel 

dostane do prostoru kolekce. Kolekci si může stáhnout jako PDF, otevřít v nástroji pro tvorbu 

kolekcí nebo ji vytisknout. 
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8 Využití 
 

 8.1 Wikiknihy 
 

Současná společnost je nazývána informační společností. Charakteristickým prvkem 

této vývojové etapy je nárůst počtu informací, komunikačních prostředků a nových médií. 

Informace nejsou zprostředkovávané pouze v papírové podobě, ale i v podobě elektronické. 

Trendem společnosti je přístupnost k informacím 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Tuto 

potřebu vhodně zprostředkovávají elektronické informační zdroje. Dalším trendem je 

otevřený přístup k informacím, který není omezený registrací a zprostředkováním za peníze.  

Podle serveru Alexa vychází, že je Wikipedie 7. nejnavštěvovanějším webem v USA a 

ve světovém měřítku je na 6. místě [Alexa, Top sites, 2013]. Podle nástroje Ad Planner 

provozovaného společností Google, je Wikipedie 6. nejnavštěvovanějším webem na světě. 

Denně ji navštíví 410,000,000 uživatelů [DoubleClick, The 1000 most-visited sites on the 

web, 2013]. Z toho profitují i její sesterské projekty, které jsou díky Wikipedii zviditelněné, 

jelikož se odkazy na další projekty Nadace Wikimedia se nacházejí ve spodní části hlavní 

stránky.  

Wikiknihy mohou být využívány jako alternativa k tradičním tištěným učebnicím. 

Wikiknihy propojují sbírky volného obsahu, který je rozšiřitelný na webových stránkách. 

Tvorba osnov je na komunitě, nepodléhá striktním nařízením vlády. Je umožněna pružnější 

reakce na změny ve společnosti i na změny osnov. K dispozici je vyhledávání, hypertextové 

odkazy a připojené multimediální soubory pro ilustraci výkladu. Vyvinuté knihy podporují 

verzi pro tisk. K dispozici jsou formáty pro stažení offline verze učebnice.  

Samotní čtenáři mohou ovlivňovat vývoj, ať už vlastním přispěním nebo doporučením a 

otázkami na diskusních stránkách. Ty mohou pomoci správnému určení stylu a náročnosti 

psané knihy. Zastarávání informací v klasických učebnicích, jde změnit pouze publikováním 

aktualizovaného vydání. Naproti tomu Wikiknihy nabízí elegantní způsob, jak tento problém 

vyřešit. Na jednom místě jsou k dispozici jak starší verze i nejnovější zpracování. Přispívání 

a tvorba nových knih podporuje kritické myšlení stejně tak jako zvažování relevantních 

informací. 

Náklady na vysokoškolské vzdělávání rostou. Zvyšují se ceny učebnic, jsou vydávány 

aktualizované verze výukových materiálů a přidávány cvičebnice a různá multimédia. 

Samostatná učebnice k dispozici být nemusí, i když pro studium mnohdy postačuje. Všichni 

studenti nestačí pokrýt náklady za studijní pomůcky. Tak vznikají velké rozdíly mezi 
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skupinami studentů jednoho kurzu. Díky tomu nemají všichni stejnou šanci na úspěch. Aby 

se vyrovnaly tyto rozdíly ve studijním prostředí, začínají některé fakulty experimentovat 

s publikováním volně dostupných studijních materiálů. V nejhorších případech se studenti 

nehlásí do kurzů, které vyžadují drahé studijní materiály. Využívání Wikiknih je jedním 

z možných řešení tohoto aktuálního problému. Studenti i učitelé musejí počítat s aktualizací 

zpřístupňovaných materiálů a s možným záměrným poškozováním. Tyto problémy je možné 

obejít zpřístupněním odkazu zkontrolovaného a schváleného vyučujícím [BUCZYNSKI, 

2006].  

Existují kurzy, ve kterých se studenti zapojují do procesu vytváření Wikiknih nebo 

zpracovávají dokumenty zpřístupňované na principu wiki. Cílem kurzů je netradiční výuka 

studentů. Ti nezískávají znalosti pasivním přístupem ke studiu, ale naopak aktivní účastí. Ta 

zahrnuje promyšlení zpřístupňovaného tématu, sepsání osnov, vytyčení cílů, schopnost 

spolupráce, diskuse, objektivní pohled na věc, kritické myšlení, práci ve specializovaném 

prostředí, zhodnocení výsledků, získávání zkušeností, vyhledávání a zpracování informací 

pro zpřístupňovaný materiál, snášení kritiky, obhajování názorů a reflektování editačních 

úprav od jiných editorů. Aktivita účastníků nespočívá pouze v roli prvotního autora textu, je 

zapotřebí vyzkoušet si i roli editora a recenzenta. Náplň těchto rolí spočívá v kritickém 

myšlení, úpravách a nových návrzích na vylepšení příslušné knihy. Přijetí a zvládnutí všech 

těchto zkušeností a znalostí je nad rámec výuky kurzu za jeden semestr. Proto by aktivní 

zapojování nemělo být součástí jednoho kurzu, ale celého studia [KARASAVVIDIS,  

(2010)].  

Na základě provedených studií je pro řadu studentů problematická otevřenost 

vytvářených knih. Upravovat texty může kdokoli. Cílem editačních úprav může být poškození 

materiálu. Neúmyslným poškozením může být uvádění zavádějících informací nebo 

neověřených údajů. Vyskytly se problémy s plagiátorstvím. Řada studentů začala po 

skončení přednášky zapisovat získané informace a ostatní studenti měli obtížnější situaci 

s přidáváním nových témat, které nebyly důkladně probrány. Což vedlo k rozkolu mezi 

studenty. Diskuse se často neodehrávala v prostoru wiki systémů. Studenti probrali otázky 

tváří v tvář, což by v jiném kurzu nevadilo, ale kurz zaměřený na zpřístupňování informací na 

webu by měl obsahovat diskusi přístupnou široké veřejnosti. Samotné formulování 

v písemné formě je obtížnější. V ústní diskusi si může pomoci nejazykovými prostředky nebo 

okamžitými dotazy. Co se týče využívání existujících Wikiknih pro studijní účely, studenti jsou 

stále zvyklí na předkládanou látku z učebnic a skript. K dynamicky měnícím se materiálům, 

které může kdokoli a kdykoli upravovat, nemají příliš velkou důvěru [BONK, 2009].  
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Pro obor informační vědy se na anglické verzi Wikiknih nachází jedna kategorie ke dni 

16. 4. 2014. Jde o kategorii Knihovnictví a informační věda (Library and Information 

Science). Tato kategorie zahrnuje 4 stránky. Předmět Knihovnictví a informační věda 

obsahuje 5 knih. Mezi doporučené knihy patří 1 kniha. Kompletně zpracovaná je 1 kniha, 

částečně vyvinutá je 1 kniha a 2 knihy jsou v začátcích. Zařazený je vytvořený seznam 

požadovaných knih.  

 

Obrázek 11 Předmět Knihovna a informační věda (zdroj: anglická verze Wikiknih). Snímek pořízen 16. 4. 2013. 
Dostupné z: http://en.wikibooks.org/w/index.php?title=Subject:Library_and_information_science&oldid=2500170 

Na anglické verzi Wikiknih se nachází kategorie Úvod do knihovny a informační vědy 

(Introduction to Library and Information Science). Do této kategorie je zařazeno ke dni 16. 4. 

2013 celkem 32 stránek. Tato kategorie obsahuje stránky, které jsou zařazené do knihy 

Úvod do knihovnictví a informační vědy (Introduction to Library and Information Science). 

Kniha Úvod do knihovnictví a informační vědy obsahuje ke dni 16. 4. osm kapitol. Status 

knihy je stanoven, že jde o rozvíjející se text.  

 8.2 Wikizdroje 
 

Využití projektu Wikizdrojů se nabízí na poli zpřístupňovaného volného obsahu. Řada 

knihoven má svůj OPAC propojený s články na Wikipedii. Autoritní báze NKP je propojená 

s články o autorech zpřístupněné na Wikipedii.  
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Stejným způsobem by mohly být propojené odkazy na zpřístupněná díla na 

Wikizdrojích. K dispozici by s velkou pravděpodobností bylo jiné vydání. Uživatelům by byla 

poskytnuta služba 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Při vypůjčených svazcích by se měli 

uživatelé kam obrátit, aby byla jejich informační potřeba uspokojená. Při shánění povinné 

četby bývá obtížné sehnat potřebný titul včas, pokud čtenáři nejednají ihned po zadání titulů. 

Městská knihovna v Praze má k dispozici pro registrované i neregistrované čtenáře řadu 

digitalizovaných titulů od českých i zahraničních autorů. Knihovníci městské knihovny 

v Praze o tomto projektu ví, a proto mohou uživatelům nabízet jiné řešení pro sehnání 

příslušné knihy22. Jelikož jde o díla, která jsou již volně dostupná, mohla by být přepsána na 

Wikizdroje a zpřístupněná. Pomocí vnitřních odkazů v rámci projektů Nadace Wikimedia by 

uživatelé Wikipedie byly odkázáni na zpřístupněné texty na Wikizdrojích. Odkazy na 

vytvořené dokumenty by mohly být součástí katalogů, tak jako jsou přístupné odkazy na 

články na Wikipedii u autorit. Například Italské listy od Karla Čapka 

(http://cs.wikisource.org/wiki/Italsk%C3%A9_listy) jsou přepsané na Wikizdrojích. Jako zdroj 

je uvedena Městská knihovna v Praze. Při vyhledání hesla Italské listy na Wikipedii je odkaz 

na to, že se plný text nachází na webu Městské knihovny v Praze. Nechybí ani odkaz na 

zpřístupnění plného textu na Wikizdrojích. Článek na Wikipedii věnovaný Karlu Čapkovy 

obsahuje odkaz na zpřístupnění jeho textů na Wikizdrojích. Anglická verze Wikipedie 

obsahuje rovněž odkazy na sesterské projekty týkající se vyhledaného tématu. Například u 

vyhledávání titulu Alenka v kraji divů. Na Wikipedii je k dispozici odkaz na zpřístupnění na 

Wikizdrojích i Wikiknihách. Na Wikizdrojích jsou umístěné odkazy na ostatní projekty Nadace 

Wikimedia vztahující se k příslušnému tématu.  V tomto konkrétním případě odkazy nejsou 

k dispozici. U jiných knih, především u doporučených a vyvinutých, odkazy umístěné jsou. 

Při procházení napříč projekty jsou odkazy velmi užitečné, aby se uživatelé mohli dozvědět, 

co všechno je k dispozici.  

V současné době je podporován otevřený přístup ke zdrojům. Tento cíl sleduje i projekt 

Wikizdroje. Mnoho knihoven se zapojuje do digitalizace volných dokumentů, které 

zpřístupňují na svých stránkách nebo ve vlastních repozitářích. Cílem je poskytnout 

uživatelům plné texty dokumentů přes webové rozhraní. Tento systém je nejednotný a 

vyhledávání dokumentů zdlouhavé a pracné. Webové stránky knihoven navštěvuje řada 

uživatelů pro uspokojení svých informačních potřeb. Knihovny by mohli na svých webových 

stránkách nebo sociálních sítích odkazovat na Wikizdroje. Na webových stránkách by mohla 

být umístěna žádost o pomoc při vytváření Wikizdrojů, nejlépe na přispění u konkrétního 

dokumentu. Tímto způsobem by mohly být zpřístupněny volné dokumenty, které jsou často 

předmětem povinné četby, a jejichž dostupnost je v určité časové období obtížná. Cílem 

                                                           
22 Čerpáno z vlastní zkušenosti zaměstnance Městské knihovny v Praze.  
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nemusí být pouze zpřístupnění povinné četby, ale i jiných dokumentů. Knihovny by mohly 

informovat o volně dostupných dílech, skenovat dokumenty a ukládat je na Commons. 

Užitečným zdrojem by mohlo být vytváření seznamů dokončených dokumentů, které jsou na 

Wikizdrojích zpřístupněné.  

Se zvyšováním počtu nahraných, přepsaných a ověřených textů, se zvyšuje povědomí 

o důvěryhodnosti Wikizdroje jako informačního pramene. Složitý postup při vývoji a tvorbě 

textů přináší své výsledky. Wikizdroje jsou používány jako důvěryhodný informační pramen. 

Na anglické verzi je k dispozici stránka, která obsahuje seznam knih, článků a jiných zdrojů, 

které používají Wikizdroje jako zdroj informací [Wikisource, Wikisource:References to 

Wikisource, 2013].23 

V multioborové databázi EBSCOhost bylo provedeno vyhledávání. Pro hledaný výraz 

Wikisource v celém textu bylo nalezeno 110 výsledků. Po omezení na recenzovaná 

periodika odpovídalo hledanému výrazu 55 záznamů. Při analýze informací bylo 

zpřístupněno pouze 44 záznamů (Příloha č. 6. Výsledky vyhledávání v EbscoHost (zdroj: 

EbscoHost)). Nalezené záznamy v EBSCOhost obsahovaly výraz Wikisource jako součást 

textu v 13 případech, ve 30 případech byl výraz užit ve formě citací, v 1 případě se hledaný 

výraz v článku nevyskytoval.  

Vyhledávání bylo provedeno multioborové v databázi ProQuest Central. Hledanému 

výrazu Wikisource odpovídalo 198 záznamů. Po omezení na recenzované články vyšlo 79 

záznamů. 75 záznamů je ve vědeckých časopisech. V 67 případech byl hledaný výraz použit 

jako informační zdroj. V 7 případech byl výraz součástí textu. Z vyhledaných záznamů je 

možné usoudit, že jsou Wikizdroje využívány jako informační zdroj. Vyhledané záznamy 

v ProQuestu hledaný výraz Wikisource obsahovaly spíše jako zdroj informací.(Příloha č. 7. 

Výřez počtu vyhledaných záznamů v ProQuest Central (zdroj: ProQuest Central)). 

V multioborovém zdroji Science Direct – Freedom Collection odpovídalo hledanému 

výrazu Wikisource 24 záznamů. V 18 záznamech byl hledaný výraz odkazový zdroj a 4 

záznamy obsahovaly výraz jako předmět textu. (Příloha č. 8. Výsledky vyhledávání 

v ScienceDirect (zdroj: ScienceDirect – Freedom Collection)). 

 

                                                           
23 Wikisource [online]. San Francisco (Kalifornie, USA), Wikimedia Foundation, 2004- [2013-04-10]. 
Wikisource:References to Wikisource. Dostupné z: 
http://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:References_to_Wikisource 
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Na anglické verzi Wikizdrojů se nachází kategorie Knihovnictví (Library Science). Ke 

dni 16. 4. 2013 obsahuje celkem 4 podkategorie a 9 stránek je zařazených do této kategorie. 

(Dostupné z: http://en.wikisource.org/wiki/Category:Library_science) 

Jde o podkategorie: 

- Kryptografie (Cryptography) (3 str.) 
- Knihovní katalogy a klasifikace (Library Cataloging and Classification) (1 kat., 1 str.) 
- Národní knihovnický týden (National Library Week) (6 str.) 
- Psaní (Writing) (7 str.) 

 
 
Stránky zařazené do kategorie Knihovnictví: 

- Portál bibliografie a knihovnictví (Portal:Bibliography and Library Science) 
- Buffalská veřejná knihovna v roce 1983 (The Buffalo Public Library in 1983) 
- Měsíčník populární vědy/číslo 66/Prosinec 1904/Desetiletí pokroku knihovnictví 

v Americe (Popular Science Monthly/Volume 66/December 1904/A Decade of Library 
Progress in America) 

- Eseje v knihovnictví a bibliografii (Essays in librarianship and bibliography) 
- Základy knihovnictví (1899) (A Library Primer (1899)) 
- Knihovna (The Library (Wright, 1923)) 
- Měsíčník populární vědy/číslo 51/červen 1897/Veřejnost a její veřejná knihovna 

(Popular Science Monthly/Volume 51/June 1897/The Public and its Public Library) 
- Měsíčník populární vědy/číslo 51/říjen1902/Vědecké směřování ve veřejné knihovně 

(Popular Science Monthly/Volume 51/October1902/Scientific Heading in a Public 
Library) 

- Knihovna: magazín bibliografie a knihovnické literatury (The library:a magazine of 
bibliography and library literature) 
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9 Závěr 
 

 Wikiknihy a Wikizdroje jsou novým modelem pro zpřístupňování volných děl 

v prostředí Internetu. Cílem projektů je podpora vzdělanosti a šíření informací. Oba 

projekty i jejich jazykové verze jsou vytvářeny na základě dobrovolné spolupráce 

uživatelů. Základními podmínkami projektů je, že nesmí porušovat autorská práva. 

Wikizdroje i Wikiknihy zpřístupňují pouze určité typy dokumentů. Uživatelé musí 

dodržovat vymezená kritéria náplně projektů, pokud se chtějí podílet na přidávání 

nových dokumentů. Wikizdroje i Wikiknihy mohou zahrnovat celé univerzum lidského 

poznání. Vytvořena je organizace obsahů v obou projektech i jejich jazykových 

verzích. Pro podporu přispěvatelů jsou vytvořené podpůrné nástroje, které usnadňují 

vytváření, editace a kontroly zpřístupňovaných textů.  

 Zpřístupňované dokumenty na Wikizdrojích a Wikiknihách lze charakterizovat 

jako elektronické informační zdroje. Zpřístupňované dokumenty jsou tvořeny 

množinou informací, která je zaznamenána na médiu. Slouží k přenosu informací 

v prostoru a čase. Zpřístupňované jsou především primární druhy dokumentů, které 

je možné rozdělit na knihy a časopisy. Mezi knihy patří monografie, učební materiály 

a příručky. Do dalších dokumentů se řadí časopisy a noviny. Speciální a šedá 

literatura není projekty zpřístupňována. Jako sekundární druh dokumentů by bylo 

možné zařadit autorské stránky, které obsahují bibliografii příslušného autora. 

Vytvořené seznamy textů, zařazených pod příslušné kategorie, předměty a portály, 

jsou jistým druhem sekundární literatury. Informují uživatele o zpřístupněných 

dokumentech na určité téma.  

 Cílem práce bylo charakterizovat a popsat především anglické verze 

Wikizdrojů a Wikiknih. Přihlédnuto bylo i k jejich českým verzím. Popsána byla 

specifika tvorby obou projektů. Byl prozkoumán a popsán způsob organizace 

obsahových stránek obou projektů. Rozsah obsahu obou projektů je vyjádřen 

seznamem kategorií základních předmětů a témat a ve statistických údajích při 

charakterizování projektů. U každého předmětu je v kulatých závorkách zapsán 

počet kategorií a stránek ke konkrétnímu datu. Práce se věnuje popisu a možnostem 

využití zpřístupňovaných nástrojů. Poslední část práce je věnována způsobům 

využití obou projektů jako informačních zdrojů.  
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 Resume 
 

Name of this thesis is Projects Wikisource and Wikibooks as informaton sources: 

analysis, comparison and utilization possibilities. The main topics of this thesis are the 

Wikibooks and Wikisource projects. The development of czech versions is also described. 

The main part of the thesis focuses on the analysis of description of new texts making in the 

Wikisource and Wikibooks projects. The content and extent of this provided information 

service is compared. The tools, which make the work for the users in the environment of both 

projects easier, are introduced. Those tools serve as a protection against harmful influences 

and user behavior. The tools have also preventive function, because they  inform of ways 

and procedures during work on the projects. The tools, which serve as following project 

control, are also discussed. The thesis deals with ways of organisation of accessible-made 

texts in the projects. There are stated the basic subjects and counts of categories and pages. 

In this thesis there is given the information about count of pages and users who take care of 

the project. From the previous results the thesis deals with ways of using the content of both 

projects. There are also given suggestions of another possibilities of using the accessible-

made materials.  
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