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ANOTACE
V příspěvku představujeme wiki systémy jako jednoduchý, levný a efektivní způsob sdílení
informací ve skupině – může jít o vývojový tým kolem grantu, ale také zájmovou skupinu
nebo o učitele a jeho třídu. Známým a oblíbeným příkladem wiki je internetová encyklopedie
Wikipedia. Řada nejrůznějších wiki systémů je vyvíjena také jako open source software, jsou
tedy volně stažitelné a každý je může zdarma používat. Kdo nemůže nebo nechce instalovat
svůj vlastní wiki systém, může využít dostupná komerční řešení.
KLÍČOVÁ SLOVA
Publikování a sdílení informací a souborů, wiki.
SUMMARY
Wiki system is easy, cheap and effective way to share information in the group (grant projects, interest
groups, teacher and his/her class). Well known example of wiki is free internet encyclopedia
Wikipedia. Many wiki systems are being developed as open source software so we can use them for
free. For those who cannot or do not want to install their own wiki there are commercial solutions.
KEYWORDS
Publication and sharing of information and documents, wiki.

1. Co je wiki
Wiki je označení webových stránek, které umožňují uživatelům snadno sdílet informace
(texty, odkazy, soubory). Známým příkladem je internetová encyklopedie Wikipedia [1].
Uživatelé mohou přidávat a měnit obsah i bez znalosti jazyka HTML a jiných nástrojů pro
tvorbu webových stránek, protože prostředí wiki editoru je velmi podobné běžným textovým
editorům – obsahuje obvykle ikonky pro tučné písmo, nadpisy různých úrovní, hypertextové
odkazy, vkládání souborů apod.
Režim wiki systému může být zcela veřejný (každý má právo číst i editovat – tak je to třeba
u Wikipedie), nebo může jít o wiki, kterou smí editovat jen vymezená skupina správců, ale
číst ji smí každý, případně může být editování i čtení chráněno heslem. Lze dokonce
nastavovat práva pro jednotlivé části wiki dokumentu, takže hlavní správce může zpřístupnit
editaci a čtení určitých citlivých informací jen některým uživatelům.
2. Jak může wiki používat zkušenější webmaster
Existuje mnoho open source wiki systémů [2], které stačí zdarma stáhnout, rozbalit,
nainstalovat a nakonfigurovat. Pro chod některých z nich dokonce vystačíme s PHP serverem,
není potřeba mít ani databázi.
Výhodou je, že takto soukromě spravovaný wiki systém má správce plně pod kontrolou
a může jej zásahy do zdrojových kódu „ohýbat“ podle svých potřeb. Například námi
používaná DokuWiki [3] v původní variantě povoluje vkládání jen přesně vymezeného
seznamu typů souborů (přípon). Protože ale máme přístup ke zdrojovým kódům, můžeme
tento seznam rozšiřovat podle svých potřeb.

3. Jak může wiki používat běžný uživatel
Pokud si wiki sami provozovat nemůžete nebo nechcete, lze za drobný obnos využít komerční
řešení [4, 5]. Výhoda takového řešení spočívá v tom, že se nemusíte starat o instalaci, provoz
a zálohování dat. Nevýhoda spočívá v nemožnosti přizpůsobovat wiki systém svým potřebám
[4] , případně nutnosti za takové přizpůsobování připlatit [5].
4. Jak wiki využíváme my
Wiki systémy úspěšně používáme například v těchto případech:
o řízení projektů (sdílení odkazů, dokumentů a nápadů, rozdělování dílčích úkolů...)
o sdílení informací v zájmové skupině (učitelé fyziky kolem projektu Heuréka)
o učitelova wiki pro studenty (vystavování průběhu hodin, domácích úkolů, odkazů...)
Kvůli přehlednosti je každá ze tří následujících ukázek a popisů konkrétního využití wiki
systému na samostatné stránce.

4.1 Řízení grantových projektů

Na katedře didaktiky fyziky MFF UK používáme wiki systémy pro snadnější řízení některých
grantových projektů. Využití nachází jak ve velkých projektech, na kterých pracuje značná
část zaměstnanců katedry, tak v malých grantech, do kterých je zapojeno jen několik lidí.
Wiki dovoluje všem zúčastněným snadno přidávat, číst a upravovat aktuální úkoly
jednotlivých pracovníků, předávat si a sdílet potřebné soubory, odkazy a texty, uchovávat již
hotové části projektu a důležité dokumenty související s grantem, vést si přehledy o nákupech
a také diskutovat, rozvíjet a kritizovat nejrůznější nápady.
Příklad hlavní stránky takové wiki je na obrázku 1. Jde o wiki k menšímu grantu, do kterého
jsou zapojeni tři lidé.

Obrázek 1 – wiki grantu Inovace semináře „Elektřina a magnetismus krok za krokem“

4.2 Wiki projektu Heuréka

Tato wiki je příkladem využití wiki systému ke sdílení informací v zájmové skupině.
Projekt Heuréka sdružuje skupinu nadšených fyzikářek a fyzikářů, kteří chtějí změnit
charakter výuky fyziky tak, aby byla zajímavější a obsahovala více vazeb na všední život
žáků. Kolem projektu, který běží od roku 1991, se postupně soustředilo množství (dnes
zhruba stovka) kreativních učitelů – ti sdílejí své nápady, metodické materiály a také své
nadšení s ostatními kolegy. Děje se tak na pravidelných seminářích, ale i na méně formálních
setkáních po celé republice.
Množství informací a vznikajících materiálů nás přimělo ke spuštění wiki stránek, na kterých
si samotní účastníci přehledně zaznamenávají termíny a obsahy minulých i budoucích
seminářů, umisťují sem soubory s metodikou, prezentacemi, pracovními listy, adresář
s kontakty a podobně.
Náhled na část vstupní stránky je na obrázku 1.

Obrázek 2 – náhled na část vstupní wiki stránky projektu Heuréka

4.3 Wiki předmětu matematika pro kvintu gymnázia PORG Libeň

Jeden z autorů tohoto článku je mimo jiné učitelem na střední škole. Pro své studenty spravuje
wiki, na kterou pravidelně dává informace o průběhu jednotlivých hodin, zadaných úkolech,
chystaných i proběhlých písemkách, odkazech ke stažení, hodnocení a podobně. Ukázka je na
obrázku 3.

Obrázek 3 – wiki pro studenty kvinty gymnázia PORG Libeň (matematika)

Závěr
V dnešním světě jsme stále více zahlcováni množstvím informací, souborů a dokumentů. Pro
úspěšnost našich projektů může být důležitá schopnost nenechat se dokumenty a informacemi
zavalit, ale naopak je efektivně třídit a sdílet. Wiki systémy jsou pro svoji jednoduchost,
přehlednost a dostupnost ideálním řešením.
LITERATURA:
[1] Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia [online]. 2009. URL: <http://wikipedia.org>.
[2] SourceForge, Inc. SOURCEFORGE.NET [online]. 2009. URL: <http://sourceforge.net>.
[3] Andreas Gohr. DokuWiki [online]. 2009. URL: <http://www.dokuwiki.org>.
[4] WikiHosting. Wiki Hosting Network [online]. 2009. URL: <http://wikihosting.net/>.
[5] Edufor s.r.o. MojeWiki [online]. 2009. URL: <http://mojewiki.cz/>.
Mgr. Pavel Böhm
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky
Mgr. Jakub Jermář
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra didaktiky fyziky

