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0  Úvod 

 

Do české verze projektu nadace Wikimedia Foundation Wikipedii jsem se sám za sebe jako 

uživatel s uživatelským jménem „Ria“ zaregistroval 8. května 2006. Postupně jsem začal 

rozšiřovat stávající články o městu Třebíči a zároveň zakládat další nové. Při tom jsem 

navázal spolupráci i s dalšími několika uživateli z Třebíče a případně spolupracoval i při 

jejich úpravách. 

Postupně jsem začal rozšiřovat i články věnující se tématu regionu Třebíčsko. V rámci celé 

encyklopedie jsem následně dosáhl až statutu jednoho z 29 správců, kteří jsou voleni 

samotnými registrovanými přispěvateli. 

Po celou dobu si za cíl kladu především zdokonalení článků o městě Třebíči a regionu 

Třebíčsko, které budou podložené kvalitními a důvěryhodnými zdroji. Postupně jsem připojil 

i další aktivity, které jsou popsány dále. Na Wikipedii se věnuji rovněž dalším tématům. 

Více informací nabízí také moje tamní uživatelská stránka: 

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Ria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista:Ria


4 

 

1  Popis aktivity 

 

V rámci své činnosti se věnuji na Wikipedii rozšiřování stávajících článků a zakládání 

nových. Dále sleduji také změny ostatních uživatelů v článcích k danému tématu a mohu tak 

publikované informace případně kontrolovat a upravovat. 

Zároveň se podílím na správě portálu Třebíč (http://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Třebíč), 

který jsem přepracoval do současné podoby, tak aby umožňoval jednoduchou orientaci všem 

příchozím čtenářům. Jedná se tak o rozcestník k celému tématu, na který je odkazováno ze 

všech daných článků. 

Kvalitní články, které se mi podaří upravit a vylepšit, procházejí recenzemi ostatních 

uživatelů a pak mohou být zařazeny mezi Dobré články české Wikipedie (DČ), kterých je 

nyní 323. Pokud se mi daří kvalitu těchto článků dále zlepšovat, tak procházejí dalšími 

recenzemi, hlasováním a dle jeho výsledku se pak mohou stát jedním z Nejlepších článků 

české Wikipedie (NČ), který je nyní celkem 119. Pro srovnání v době, kdy jsem psal tento, 

text měla celá česká verze Wikipedie celkem 219 999 článků. Mezi Dobrými články byly dva 

články z oblasti Třebíče a další dva z oblasti Třebíčska (viz 2. 1 Proběhnutá činnost). Dalších 

pět mám nyní rozpracovaných. Mezi Nejlepšími články pak jsou z oblasti tématu města 

Třebíče dva články. 

Všechny nejlepší i dobré články musejí splňovat vysokou úroveň, dostatečnou obsáhlost, 

podloženost a ověřitelnost uvedených informací, gramatickou správnost a další kritéria. 

Všechna kritéria jsou k nalezení zde: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Kvalita/Kritéria 

Snažím se však tvořit nejen kvalitní, ale i obsahově unikátní články, které obsahují méně 

známá fakta či hůře dostupné informace a materiály. Mezi ně patří například článek o 

nerealizovaném projektu Trolejbusové dopravy v Třebíči 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Trolejbusová_doprava_v_Třebíči) nebo článek o městské věži 

v Třebíči obohacený řadou unikátních digitalizovaných materiálů, fotografií nebo jedním 

plánkem (http://cs.wikipedia.org/wiki/Městská_věž_(Třebíč)). 

S tvorbou takovýchto článků souvisí i získávání dalších zajímavých a méně dostupných 

materiálů věnujících se městu a regionu. Jedná se především o historické fotografie a 

pohlednice, které se mi často podaří získat do osobního vlastnictví a jsou následně 

digitalizovány, nebo případně o další historická vyobrazení, která mohou být digitalizována. 

Zároveň se snažím kontaktovat příslušné organizace pro zajištění fotodokumentace 

zajímavých míst, která je následně přístupná všem čtenářům. Naposledy se mi takto povedlo 

nafotit Komoru vší obce v městské věži, ve které byla původně uložena městská privilegia 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komora_vší_obce_v_Třebíči,_celkový_pohled.jpg). 

Dále se mi podařilo pořídit například snímek města z výšky přibližně osmi kilometrů 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Třebíč from air coridor Bratislava,Vídeň-Praha.jpg). 

Veškeré obrazové materiály jsou nahrávány na sesterský projekt Wikipedie – Wikimedia 

Commons. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Třebíč
http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_Kvalita/Kritéria
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trolejbusová_doprava_v_Třebíči
http://cs.wikipedia.org/wiki/Městská_věž_(Třebíč)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Komora_vší_obce_v_Třebíči,_celkový_pohled.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Třebíč%20from%20air%20coridor%20Bratislava,Vídeň-Praha.jpg
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Veškerý obsah v podobě článků a multimediálního obsahu je zároveň kategorizován pro lepší 

přehlednost (http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Třebíč, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Třebíč) 
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2  Průběh aktivity 

2. 1  Proběhnutá činnost 

Na Wikipedii působím v současnosti téměř šest let. Zatím jsem v rámci celé encyklopedie 

provedl celkem 8 822 úprav. (podrobné statistiky zde: 

http://toolserver.org/~soxred93/count/index.php?name=Ria&lang=cs&wiki=wikipedia) 

Mezi Nejlepšími články mám nyní 2 články, oba k tématu Třebíče a dalších 7 článků mám 

celkově mezi Dobrými články, z toho 4 k tématu Třebíče, nebo Třebíčska. 

NČ 

 Třebíč, od 27. 8. 2009   - k tématu Třebíče 

 Jejkov, od 6. 10. 2009   - k tématu Třebíče 

DČ 

 Pocoucov, od 19. 5. 2009   - k tématu Třebíče 

 Kojetice (okres Třebíč), od 20. 5. 2009 - k tématu Třebíčska 

 Portál: Třebíč (okres Třebíč), od 4. 8. 2009  - k tématu Třebíče 

 Mikulovice (okres Třebíč), od 5. 9. 2009 - k tématu Třebíčska 

Článek Třebíč se rovněž v 51. týdnu roku 2008 objevil na titulní straně Wikipedie, stejně tak 

jako později článek o městské věži v Třebíči v zajímavostech na téže straně: 

 

2. 2  Současnost 

 

V současné době pracuji na přebudování portálů Třebíč a Třebíčsko 

(http://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Třebíč, http://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Třebíčsko). 

 

http://toolserver.org/~soxred93/count/index.php?name=Ria&lang=cs&wiki=wikipedia
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Třebíč
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Třebíčsko
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Dále rozšiřuji články: 

K tématu Třebíče: 

 Městská věž (Třebíč) 

 Doprava v Třebíči 

 Borovina 

K tématu regionu Třebíčsko: 

 Červená Lhota (okres Třebíč) 

 Markvartice (okres Třebíč) 

 Sádek (zámek) 

Články jsou vybírány podle množství doposud nashromážděných a připravených informací. 

Všechny by se v budoucnu měly stát Dobrými články a následně některé i Nejlepšími články 

(především Městská věž v Třebíči). 

V současnosti také připravuji několik nápadů pro blízkou budoucnost, které jsou popsány 

v dalším oddíle. 

2. 3  Budoucnost 

 

V blízké budoucnosti se hodlám snažit navázat spolupráci s Městským úřadem v Třebíči, 

který by mohl převzít oficiální záštitu nad portálem Třebíč. Dále bych se chtěl pokusit navázat 

spolupráci s Gymnáziem Třebíč, jehož studenti by se v rámci povinných seminárních prací 

mohli podílet na tvorbě článků k těmto tématům, ale případně i dalším. Již nyní se snažím o 

navázání spolupráce při tvorbě článků a shromažďování materiálů s jedním svým spolužákem 

z nižšího ročníku. 

Pro vzdálenější budoucnost mám připraven nápad na aplikaci pro mobilní telefony, která by 

čerpala informace a obrazový materiál z článků a sloužila by jako audio průvodce po městě a 

regionu. Ta by mohla vzniknout ve spolupráci s MěÚ Třebíč. 

Ke zviditelnění informací o městě by rovněž mohl napomoci například cyklus přednášek, 

který by mohl být zaštítěn například městskou knihovnou, nebo některou z místních středních 

škol. 
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3  Dobrozdání třetí osoby o vykonávání aktivity 

 

 

 


