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ÚVOD 

ijeme v rychle se měnícím světěš změny jsou stále rych-
lej í a vy adují rychlé adaptace. Zákon evoluce říkáš e 
druhš který se nedoká e přizpůsobit změnámš vymírá. Toš 
co platí v příroděš mů eme pozorovat i v rámci fungování  
společnosti a jejích institucí. Kulturní prvkyš které se ne-
adaptují na nové podmínkyš zaniknou či alespoň ztratí 
svůj původní význam. To platí i o evoluci poznatků a for-
mách jejich sdílení.

V současnosti mů eme deinovat jako hlavní společen-
skou změnu proces v eprostupující digitalizace a inter-
netizace. Digitální revoluce ovlivnila prakticky v echny 

oblasti ivota. Představuje výzvu i pro etnologická a an-
tropologická zkoumání a etablování nových vědních dis-
ciplín jako kyberantropologie (Soukupš 2010). Zkoumané 
skupiny a jedinci se toti  mohou chovat v reálném světě  
jinak ne  ve virtuálním. Nemusí být proto jasnéš jakou 
identitu zkoumat – zda tuš kterou hrají v ofline světě či 
tu digitální. Z bě né zku enosti vímeš e toš jak se jedi-
nec reprezentuje onlineš např. v internetových diskuzích 
či facebookovém proiluš mů e být značně odli né od jeho 
reálné identity. Je přitom tě ké jednu z těchto identit 
označit jako konstrukci a druhou jako realitu. Svým způ-
sobem jsou pravdivé oběš vzájemně se prolínají a splývají 
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ABSTRAKT:
Wikipedie patří mezi nejpoužívanější otevřené vzdělávací zdroje (OER). Je 
jedním z nejnavštěvovanějších webů na světě a je používána pro primární 
úvod do tématu, stejně jako pro rešerši sekundárních zdrojů. Wikipedie 
má tedy značný vliv na formování znalostí a obecného povědomí o růz-

ných tématech. Z jejího významu mohou těžit vzdělávací instituce, a to jak 
jejím využitím pro komunikaci obecných poznatků, tak pro zviditelnění 
výsledků vlastního výzkumu. V rámci studie jsme se zaměřili na možnosti 
využití Wikipedie pro etnologii. Provedli jsme analýzu zmínek o etnologii ve 
všech článcích na české Wikipedii, tyto články jsme zařadili do jednot-
livých kategorií a následně zmapovali počet jejich zobrazení. Výsledky 
ukázaly, že etnologie je na české Wikipedii relativně málo reprezentována. 
Zvolené klíčové slovo etnologie zmiňuje pouze 240 článků, což je výrazně 
méně než v zahraničních mutacích. Zároveň se ukazuje, že poptávka po 
etnologických poznatcích na české Wikipedii existuje, vzhledem k tomu, že 
tyto články mají za tři roky přes 4 300 000 zobrazení. V závěru proto také 
navrhujeme možnosti, jak komunikaci etnologie na Wikipedii zlepšit.

ABSTRACT:
Wikipedia is one of the most used Open Educational Resources (OER) and 
also one of the most visited websites in the world. It is used for the primary 
introduction as well as for the review of secondary resources. Wikipedia has 
a signiicant impact on the creation of knowledge and general introduction 
to various topics. Educational institutions can beneit from its importance,  
both by using Wikipedia to communicate knowledge and to make the results  
f their research more visible. In the research, we focused on the possibilities 
of Wikipedia usage for ethnology. We analyzed keyword ,,ethnology” in all 
Czech Wikipedia articles, categorized them and then mapped the number  
of the page views. The results showed that ethnology is relatively under- 

represented on the Czech Wikipedia. There are mentions about ethnology 
only in 240 articles, which is signiicantly less than in foreign versions of 
Wikipedia. Although, the demand for ethnological knowledge exists on the 
Czech Wikipedia, because there are more than 4,300,000 page views of 
those articles in three years. In conclusions, therefore, we propose ways to 
improve communication of ethnology on the Czech Wikipedia.
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a jejich zkoumání tak představuje značnou vý-
zvu. Domorodec na Papuy Nové Guiney mů e 
před etnologem hrát svoji domorodou roliš ale 
kdy  se připojí k internetu (Soukupš 2017)š je 
někdo zcela jinýš má stejné aplikace jako jeho 
vrstevníci ve vyspělých zemíchš sleduje podob-
ná videa na YouTube a lajkuje stejné fotky na 
Facebooku.

Změnyš které internetová revoluce přiná íš 
jsou zvlá tě patrné v oblasti přenosu poznat-
ků. Nosiče a platformy pro komunikaci infor-
mací se vyvíjejí rychleji ne  dříve. Videokaze- 
tyš diskety i CD disky jsou ji  minulostíš to 
samé ale čeká pravděpodobně v brzké budouc-
nosti i lash disky a dal í lokální úlo i tě in-
formací. Se změnou nosičů informací se mění 
i informační chování. Náklady novin trvale  
klesajíš stejně tak vyu ívání ti těných encyklo- 
pedií a naučných či cizojazyčných slovníků. 
Pro stále vět í část obyvatel se internet stává  
primárním zdrojem informací. Tyto změny 
jsou dobře viditelné i ve vysokém kolství. Stu-
denti v univerzitních knihovnách sedí převá -

ně za monitory svých počítačů či tabletůš na 
nich  tráví stále více času ve srovnání s klasic-
kými učebnicemi. Výsledky výzkumu realizo-
vaného na vzorku 233 studentů environmen-
tálních oborů z různých vysokých kol v ČR to 
dokazují – přes 80% studentů uvedloš e vyu-
ívá Otevřené vzdělávací zdroje (zejm. Wiki-

pedii) ššstejně často  či šščastěji  ne  klasické 
uzavřené zdroje (např. ti těná skripta) (Peti ka 
& Dlouháš v publikačním procesu). Také vět-
ina dotazovaných učitelů v US“ uvádíš e vy-

u ívají OER častěji ne  klasické zdroje (TES 
Globalš 2016). Tyto zdroje mají zároveň řadu 
výhodš jsou levněj í (Hiltonš 2016) a studenti  
při studium z nich dosahují lep ích výsledků 
(Fischer a kol.š 2015).

Zároveň se ukazuješ e vzdělávací instituce  
v ČR tomuto fenoménu nevěnují pozornostš 
o čem  svědčí i nízké pou ívání pojmu OER 
v ČR (Kapitulčinová a kol.š 2015). Není proto  
překvapivéš e řada těchto zdrojů má rozdíl-
nou kvalitu a některé z nich není mo né dopo-
ručit pro studium na vysoké kole (Dlouhá 
 a kol.š 2015). Studenti si tyto zdroje často vy-
hledávají sami přes internetové vyhledávače 
či díky doporučení svých spolu áků (Peti kaš 
2018 a). Mů eme proto konstatovatš e učitelé  
často netu íš z čeho se jejich studenti vlastně  
učí a co v echno vědí (či nevědí). To je pod-
statná změnaš je to vlastně poprvé v dějinách 
vzděláváníš kdy učitelé ztrácí přehled nad 
vzdělávacími zdrojiš které studenti pou ívají 
(Peti kaš 2018 b). 

Pokud vzdělávací instituceš tedy zejm. vyso-
ké kolyš rezignují na svou úlohu tvůrce a ga-
ranta znalostí ve veřejném prostoruš jejich  

místo zaujmou jiní. To mů e vést i ke zpo-
chybnění vysoko kolských poznatků a objek-
tivního vědeckého poznáníš co  pozorujeme  
ji  v současnosti. Svědčí o tom popularita  
dezinformací a nepravdivých zpráv. Jinými 
slovyš pokud se komunikace vědeckých po-
znatků nepřizpůsobí nové doběš přenechá 
prostor pro komunikaci poznatků jiných. Slo-
vy Jana Nerudy: ,,Kdo chvíli stál, již stojí opo-

dál.” Pro efektivní íření poznatků je tedy pro 
ka dou disciplínu nutné pochopit vhodné in-
formační kanályš aby komunikovala s  ir í ve-
řejností a ospravedlnila tak svůj Raison d‘êtreš 
popř. důvod inancování z veřejných prostřed- 
ků. To je důle ité zejména v humanitních vě-
dáchš vzhledem k tomuš e jsou vytrvale zpo-
chybňovány. V současnosti je jedním z nejvy-
u ívaněj ích kanálů pro komunikaci poznatků 
Wikipedie.

WIKIPEDIE 

Wikipedii není třeba dlouze představovat. Zná 
ji prakticky ka dýš kdo pou ívá internet. Je 
jednou z nejnav těvovaněj ích stránek světa.  
Vznikla v roce 2001 v US“ a velice rychle se 
roz ířila a začaly vznikat jednotlivé regionální 
mutace. Ideálem Wikipedie je zpřístupnit ve -
keré lidské vědění bezplatně ka démuš slovy 
jejího zakladatele Jimmyho Walese: ,,Imagine 
a world in which every single person on the pla-

net is given free access to the sum of all human 
knowledge. That‘s what we‘re doing.  (Walesš 
2004).

Wikipedie je v současnosti něčím podob-
nýmš čím byla ve své době Francouzská En-
cyklopedieš Encyclopædia ”ritannica či u nás 
Ottův slovník naučný. Deinuje pojmy a záro-
veň určuješ co je důle ité (resp. dostatečně  
významnéš aby v ní bylo). Vzhledem k jejímu  
rostoucímu významu je toš co na ní je (či není) 
stále významněj í. Co se týče významných 
osobnostíš mů e být Wikipedie chápána jako 
obdoba klasického Who is who (Who‘s Whoš 
2018). Toš co na Wikipedii není (či je zpracová-
no pouze minimálně)š nemusí být mnohými  
pova ováno za důle ité. Její význam je tedy 
mo ná vět í ne  význam vý e zmíněných en-
cyklopediíš vzhledem k tomuš e uvedené pro-
jekty nebyly nikdy masovou zále itostí. Jed-
nalo se o zále itost intelektuálních kruhůš 
poznatky v nich uvedené byly přístupné pouze  
relativně malé skupince vzdělanců. Ti pak 
ovlivňovali politiku a chod dějin. Wikipedie 
 je jiná. Nejenš e ji mů e ka dý čístš ka dý 
ji mů e i psát. Počty zobrazení jednotlivých 
článků jsou enormní a její vliv na veřejné mí-
nění je proto značný. 

Wikipedie podporuje demokratizaci společ-
nosti a naru uje stávající monopoly na íření 

informacíš které měly v minulosti určité sku-
piny (médiaš stát atd.). Prakticky nikdo nad ní 
nemá kontrolu. Toš e Wikipedie funguješ ješ 
slovy jejího českého správce Vojtěcha Dostálaš 
vlastně zázrak (Mockováš 2014). Wikipedii vy-
u ívají také novinářiš přičem  se mů eme do-
mnívatš e často nepřiznaně. Hrozí tak tzv. ci-
togeneze (citogenesis)š tedy toš e novinář 
opí e z Wikipedie nepravdivou informaciš kte-
rou vlo í do svého článku a tento článek se ná-
sledně pou ije pro zpětné ozdrojování původ-
ní nepravdivé informaceš čím  ji potvrdí. Tato 
informace pak je z Wikipedie ji  obtí ně od-
stranitelnáš vzhledem k tomuš e je ozdrojova-
ná seriózním zdrojem. 

Kvalita Wikipedie stojí a padá na komunitěš  
nejen na komunitě projektu Wikipedie (její 
jednotlivé mutace)š ale zejména na komunitě 
článku. Tedy na tomš koho článek zajímá a kdo 
má zájemš aby byl objektivní. Některé články 
představují mo ná vůbec nejkvalitněj í (nej-
objektivněj í) textyš co byly na dané téma kdy 
napsány (např. článek ”ůh na anglické Wiki-
pediiš kde se mohou hádat věřící v ech vyznání  
i ateisté) a jejich editace mů e být obtí něj í  
ne  recenzní řízení v akademickém časopise  
(jak se autor této studie přesvědčil při neúspě - 
ném pokusu prosadit článek Quantum anthro-
pology na anglické Wikipedii).

Wikipedii v České republice edituje aktiv-
ně několik stovek editorů (co  dělají ve svém 
volném čase). Jsou tedy zodpovědní za ochra-
nu přibli ně 400 000 článků. Navzdory v em 
svým potí ím (které mají zejména jednotli-
vé lokální verzeš kde je men í počet editorů)š 
je Wikipedie vnímána veřejností jako spoleh-
livý zdrojš o čem  svědčí její popularita. Wi-
kipedii pou ívají často i studenti a výsledky 
výzkumu ukázalyš e studenti environmen-
tálních oborů v ČR ji hodnotí jako ššspí e kva-
litní  (Peti kaš 2018 a). Výzkum ve Velké ”ri-
tánii ukázalš e články na Wikipedii pova uje 
vět ina ”ritů za důvěryhodněj í ne  ty ve 
zpráváchš dokonce pova ují Wikipedii za dů-
věryhodněj í ne  ””C (Jordanš 2014). Vzhle-
dem k tomuš e Wikipedii mů e psát kdo-
kolivš je to zajímavá informaceš která svědčí 
nejen o rostoucím významu Wikipedieš ale 
i o úpadku důvěryhodnosti klasických médií.  
Význam Wikipedie rychle roste zejména 
v kontextu tzv. postpravdivé doby v souvislos-
ti s ířením dezinformací. Google ji indexuje  
jako jeden z prvních výsledků vyhledávání  
a zamý lí s její pomocí vyvracet dezinfor-
mační videa na YouTube.

I kdy  Wikipedie čelí časté kritice a část  
pedagogů není rádaš kdy  ji jejich studenti po-
u ívajíš mů eme konstatovatš e Wikipedie 
přiná í pro vzdělávací instituceš zejm. vysoké 
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kolyš řadu příle itostí. Mů eme deinovat tři 
výhodyš které má pou ívání OERš pod ně  Wi-
kipedie spadáš v rámci V  (Peti kaš 2016):
• Zvý ení dopadu činnosti dané instituce na 

vytváření globální znalostní ekonomiky.
• Zvý ení citovanosti a podpora PR jednotlivých  

pracovníků a pracovi ť.
• Výhoda interakce s ir í veřejnostíš vzájemné 

obohaceníš podpora role univerzity ve veřej-
ném ivotě.

Význam těchto zdrojů si uvědomují i ně-
které české univerzity. Například Masarykova 
univerzita zaměstnala jako první v ČR wiki-
pedistu rezidentaš který má na starosti komu-
nikaci Masarykovy univerzity na Wikipedii. 
Univerzita Karlova se v Dlouhodobém strate-
gickém záměru Univerzity Karlovy 2016–2020 
zavázala podporovat OER: Cíl 5: e-UK: Uni-
verzita Karlova je místoš kde jsou pro vzdělá-
vání ve výrazné míře vyu ívány moderní  
metody a technologie. Podpora otevřených 
výukových materiálů (Open Educational Re-
sourcesš včetně MOOCs) (Dlouhodobý záměr 
UK 2016-2020). Podporu spolupráce akade-
mické obce s Wikipedií vyjádřil i rektor Uni-
verzity Karlovy Václav Hampl (Hamplš 2013). 

Vhodným způsobemš jak mohou vysoké 
koly obohatit Wikipedii a ířit své poznatkyš 

mů e být např. zapojení vysoko kolských stu-
dentů do vytváření článků na Wikipedii. Česká 
pobočka Wikimedie (nadace která podporuje 

Wikipedii) za tímto účelem provozuje projekt  
Studenti pí í Wikipediiš v rámci kterého se vy-
soko kol tí studenti v rámci kurzů podílí na 
zkvalitňování Wikipedie (Wikipedie: Studenti  
pí í Wikipedii). Studenti mohou vytvářet či 
editovat stávající články na Wikipedii např. 
jako formu atestační práceš tím a) zkvalitní 
Wikipedii b) naučí se ji editovatš popř. argu-
mentovat a dokazovat svoje tvrzení prostřed-
nictvím diskuze s ostatními wikipedisty c) po-
chopíš e Wikipedii nemohou úplně věřitš kdy  
ji mů e editovat kdokoliv.

Wikipedie nabízí značné příle itosti i pro 
výzkumnou činnostš např. antropologický vý-
zkum jednotlivých skupin autorů a aktérů  
(Sedláčekš 2017). Zajímavé mů e být také srov-
návat jednotlivé mutace Wikipedie a sledovatš 
jak jsou určité pojmy deinovány v různých ku- 
lturních okruzích (např. heslo pohlavní styk). 
“ v neposlední řadě je Wikipedie i cenným 
materiálem pro textovou analýzuš proto e nám 
umo ňuje zjistitš jak jsou určité termíny repre-
zentoványš v jakém kontextuš popř. jaký je o ně 
zájem (pomocí počtu zobrazeníš popř. aktiv-
ních editorů/počtu editací). Právě analýza  
a mno ství zobrazení textu je záměrem na eho  
výzkumu.

METODA

Pro účely na eho výzkumu jsme si nejprve po-
lo ili výzkumnou otázku: ,,jak je etnologie pre-

zentována na české Wikipedii?  Za účelem jejího  
zodpovězení jsme pou ili standardní vyhledá-
vač na Wikipediiš do něj  jsme zadali klíčové  
slovo etnologie  (výzkum jsme provedli  
9. 7. 2018). Toto slovo jsme vybrali na základě  
předpokladuš e vět ina článkůš které jsou s et-
nologií nějakým způsobem spjatyš toto slovo 
obsahuje. Na základě primární re er e v ech 
článků jsme vymezili základní kategorieš v 
rámci nich  je etnologie  zmiňována. Jednot-
livé články jsme pak nakódovali a zařadili do 
těchto kategorií.

Následně nás zajímalo také toš zda jsou 
články o etnologii nav těvoványš tedy zda  
je o tuto formu komunikace etnologických 
poznatků zájem. Jako dal í výzkumnou  
otázku jsme si proto vytyčili následující: 
ššJaké jsou počty zobrazení článků zmiňují-
cích etnologii na české Wikipediiż  Za úče-
lem tohoto zji tění jsme vyu ili software  
Wikimedia Toolforge (Wikimedia Toolforge)š 
na něm  jsme zadali maximální mo nou 
dobu zobrazení od počátků mo nosti zobra-
zeníš ji  software poskytuješ a  do období 
na eho výzkumu  (tedy období od 1. 7. 2015 
do 9. 7. 2018)š postupně jsme zadávali jed-
notlivé články a výsledky vyhodnotili na 
základě počtu zobrazení článků v rámci 
jednotlivých kategoriíš stejně jako nejzobra-
zovaněj ích článků a celkového počtu v ech 
zobrazení.

Kategorie Články zařazené do kategorie Počet 
článků

Počet 
zobrazení

Články zabývající 
se etnologickou 
disciplínouš 
teoriíš 
příbuznými 
disciplínami

Etnologie; “ntropologie města; Etnograie; Vietnamistika; Kulturní geograie; “ntropologie 
práva; Romanistika; Filologie; Humanitní vědy; Kulturní a sociální antropologie; “ntropologie; 
Středověká archeologie; Etnobiologie; ”iblistika; Kognitivní lingvistika; Diachronní a synchronní; 
Kognitivní antropologie; Indologie; Srovnávací sociologie; Historická antropologie; Ekologie; 
Filosoická antropologie; Figurativní sociologie; Organologie (věda o hudebních nástrojích); 
Etnometodologie; Speciální muzeologie; Kulturologie; Interkulturní psychologie; Sociologie 
kultury; Muzikologie; Studium slovanské mytologie a nábo enství

31 547 455

Články zabývající 
se etnologickými 
problémy (praxí)š  
konkrétní obyčeješ  
lokality; zkouma- 
né skupiny atd.

Folklór; Lidová slovesnost; Nestinarstvo; Tengrismus; Herero (jazyk); Maska; “mazonie; Pálení 
čarodějnic; Pohádka; Folklorismus; Pranostika; Potlač; Enkláva; Sihanaka; Velikonoce; Rituál; 
Svatba; Veles; “rtefakt (sociologie); Nábo enství; Něnečtina; “merika (část Etnologie); Nuerové; 
Novopohanství; Du e (část Etnologie a antropologie); České lidové svátky; Čikové; Demograická 
historie amerických indiánů; Oslavy svátku svatého Martina v Evropě

29 1 974 060

Články zabývající 
se etnologyš 
etn. institucemi 
a počiny

Jiří Woitsch; Zuzana ”eňu ková; James G. Flanagan; Otokar ”alcar; “rnold van Gennep; Muzeum 
Českého ráje; Marcel Mauss; Georges Condominas; Studia Ethnologica Pragensia; Josef ”ene  
(muzeolog); “nna Zadro yńska; Nancy McDowell; Richard Jeřábek; Musée de l‘Homme; Du an 
Holý; Wilhelm Schmidt; “ndreas Lommel; Chuang Sien-fan; Leo  atava; Ira ”ashkow; Karel 
“ltman; Leopold Pospí il; Knud Knudsen (fotograf); “lexander von Humboldt; Michel Leiris; 
Náprstkovo muzeum asijskýchš afrických a amerických kultur; Jiří Traxler (muzikolog); Moriz 
Winternitz; Pavlína ”rzáková; Géza Róheim; Jiří Horák (etnograf); Petr ”ogatyrev (část Příspěvek 
k etnologii a folkloristice); Seznam českých antropologů; Muzeum Makedonie; Porta ”alkanica; 
”ibliothèque interuniversitaire des langues orientales; Jan Hromádka; Reinhard Wolters; Emilie 
Demant Hattová; Čestmír Loukotka; Lucien Lévy-”ruhl; Louis Dumont; Libor Svoboda; William I. 
Thomas; Jacques Soustelle; Jan Pohunek; Matija Murko; Musée Dapper; Zemské muzeum 

107 412 473
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VÝSLEDKY DISKUZE

Počet článkůš v nich  je etnologie zmíněnaš se mů e zdát vysoký a ze-
jména počet celkových zobrazení je značný. Pokud se ale podíváme na 
německou či anglickou Wikipediiš vidímeš e reprezentace etnologie na 
české Wikipedii v tomto srovnání značně zaostává (zmínek o etnologii 
na anglické Wikipedii je 5š839š na německé 2.966). Tento rozdíl je vidět 
ji  na úvodních článcích (ššetnologie ) v jednotlivých mutacíchš zatímco  
německá verze se svým rozsahem přibli uje krátké monograiiš v české 
mutaci článku etnologie  je pouze několik vět (Etnologieš 2017). Na 
české Wikipedii navíc nejsou zastoupeny některé významné instituce 
(např. Ústav etnologie FF UK) ani významní če tí etnologové (Franti ek 
Vrhel či Marek Jakoubek). Mů eme proto konstatovatš e na české Wi-
kipedii existuje prostor pro podstatné zlep ení reprezentace etnologie 
jako vědního oboru.

Co se týče počtu zobrazeníš je potřeba zmínitš e zobrazení stránek 
(tzv. pageviews) je něco zcela jiného ne  počet unikátních náv těvníků 
(unique visitors). “ není ani mo né zjistitš kolik u ivatelů vlastně daná 
hesla vidělo. Je nutné také upozornit na faktš e řada článků s etnologií 
jako vědní disciplínou souvisí jen okrajově (etnologie je zmíněna v refe-
rencích) či vůbec a etnologie je zmíněna jen v kontextu informací (jako 
např. u spisovatele Jáchyma Topolaš e ji nedostudoval). Tyto články by 
bylo mo né z celkového přehledu odstranit a výsledné číslo zobrazení 
by tak bylo ni í. Pokud bychom ale článkyš které s etnologií souvisí jen 
volněš odstraniliš museli bychom vyře it problémš co nechat a co vyřa-
ditš resp. určit nějaký objektivní indikátor souvislosti článku s etnologiíš 
který se dá nalézt jen tě koš bez něj by vyřazení či ponechání bylo čistě  

(Sarajevo); “dam Franti ek Kollár; Studentské spolky Filozoické fakulty UK (částP“KET (Pro 
aktivní etnologii)); Lubor Niederle; Kulturální studia; Nikolaj Sergejevič Trubeckoj; Maurice 
Merleau-Ponty; Edice Russia “ltera; Vlastivědné muzeum v Hlohovci; Musée de Montmartre; Ján 
Ičo; Raffaele Pettazzoni; Georg Forster; Zdeněk Pinc; Ján Podolák; Ján Čaplovič; Hans Günther 
Mukarovsky; Franti ek Su il; Marc Soriano; John Karl Hillers; James Frazer; Gustaf Kossinna; 
Martha Cooper; Jicchak ”en Cvi; Markéta Kří ová; Charles Wilkes; Oskar Kolberg; Don Kulick; 
Oldřich Sirovátka; Václav Frolec; Čechové. Moravané; ”ronisław Malinowski; Lev Gumiljov; Jiří 
Neustupný; Giuseppe Maiello; Vasilij Kandinskij; Pavel Josef afařík; Spolkový dům ve Skalici; 
Émile Durkheim; Muzeum Vysočiny Třebíč; Josef Kolář; Fotograie krajiny; Vlasta Suková; Josef 
Vágner (zoolog); Jiří Čáslavka; Hornolu ická společnost věd; Garrick Mallery; Frank Wollman; 
Helga Maria Wolf; Fotograická expedice; Matthias “lexander Castrén; Johan Turi; Edward 
Sapir; Paul Rivet; United States South Seas Exploring Expedition; Portál:Geograie/Článek 
týdne/2009/41; Pavel ”ělíček; Portál:Izrael/Osobnost měsíce/Příprava; Portál:Izrael/Osobnost 
měsíce/2011/12

Okrajové zmínky 
o etnologii

Riki (časopis); Etiologie; Joan Prats i Vallès; Morálka; Filozoická fakulta Univerzity Komenského 
v ”ratislavě; ”arbora Gregorová; Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy; Eva Farfánová 
”arriosová; Strýčice; ”elle Époque; Mrtvý jazyk; Ruská akademie věd; Filozoická fakulta 
Masarykovy univerzity; Sexuologie; Jáchym Topol; Libor ”alák; Werner von Siemens; Dějiny Ruska 
20. století; 17. červenec; Lipsko; Mír; Povinnost; Seznam knihoven Knihovny Filozoické fakulty 
Univerzity Karlovy; Martin Kotačka; Nikodim Pavlovič Kondakov; Torill Thorstad Haugerová; 
Rudi Dutschke; Emigrace; 29. červen; Spravedlnost; Gänserndorf; Ivo Pur ; Horní Újezd (okres 
Svitavy); Leiden; Seznam nouzových kolonií v Praze; Jan Vochoč; Soudce; Madeleine védská; 
Věda; Franz Scharl; etika; Rudolf Mazuch; Zuzana Lapčíková; Drá ďany; Jan Eskymo Welzl; 
1921; 2011; Tomá  Petráček; Morav tí Chorvati; Rudolf Zimandl; Svatý “uracián; Ilija Trojanow; 
Vznik práva; Jan Průcha; Slovenská literatura; Catharina Ingelman-Sundbergová; Nanao Sakaki; 
Fotograie v Norsku; Normativní etika; Doron Rabinovici; Christoph Ransmayr; “ugustin Či ek; 
Lyon Sprague de Camp; “kademie věd a umění ”osny a Hercegoviny; Seznam vědních disciplín; 
Muzea ve Florencii; Seznam děkanů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity; Seznam 
děkanů Filozoické fakulty Univerzity Karlovy; Německá geopolitická kola; Sribnyj molbert; 
Portál:Geograie/Článek týdne/“rchiv; Seznam fyzických antropologů a paleoantropologů; 
Rimavská Sobota

73 1 407 674

Celkem 240 4 341 662

Tabulka	1.	Zmínky	o	etnologii	v	článcích	rozděleny	do	jednotlivých	kategoriích.

Tabulka	2.	20	Nejzobrazovanějších	článků,	v	nichž	je	obsažena	zmínka	o	etnologii,	na	české	Wikipedii

Pořadí Název článku Počet zobrazení

1. Velikonoce 641 934

2. Pálení čarodějnic 276 383

3. “merika 261 787

4. Nábo enství 218 913

5. Drá ďany 180 042

6. Etika 134 236

7. “ntropologie 128 123

8. Pohádka 124 397

9. Ekologie 101 539

10. Morálka 88 514

11. Lipsko 84 010

12. Svatba 76 299

13. Věda 71 152

14. Emigrace 69 410

15. Filologie 69 196

16. Jáchym Topol 64 011

17. Soudce 63 192

18. 2011 62 781

19. Seznam vědních disciplín 55 820

20. Pranostika 44 570
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subjektivní volbou a ovlivněno osobou vý-
zkumníka. V zájmu objektivity jsme se proto  
rozhodli ponechat pouze celková čísla. Ve-
likonoce či Pálení čarodějnic také u ivatelé 
Wikipedie pravděpobně nevyhledávají kvůli 
etnologii jako vědní disciplíněš ale kvůli ritu-
álu. Nicméně tento rituál je předmětem etno-
logického zájmu a etnologie ho popisuješ  
proto je mo né článek etnologicky uchopit  
a etnologii v jeho kontextu dobře reprezento-
vat (např. připojit odstavec o etnologickém  
výzkumu tohoto rituáluš přidat odkazy na 
zdroje atd.). I do článkůš které souvisí s etno-
logií jen okrajověš se dá vnést přesměrování  
na etnologický článek a tím čtenáře k etnolo-
gii přivést. Počet zobrazení jednotlivých člán-
ků mů e také představovat inspiraci pro vý-
zkumš resp. pomoci etnologům pochopitš 
o jaká témata je zájem.

Na základě výsledků tedy mů eme shrnoutš  
e nejvíce jsou na české Wikipedii zastoupe-

ny články se zmínkami o etnologiiš které je 
mo né zařadit do kategorie ššČlánky zabýva-
jící se etnologyš etn. institucemi a počiny.  
V těchto článcích je obsa ena skoro polovina 
v ech zmínek o etnologii na české Wikipedii. 
Zároveň ov em článkyš které jsou v této kate-
goriiš mají celkově nejni í počet zobrazení. 
Jsou toti  úzce zaměřeny (konkrétní etnolo-
gové či instituce) a nejsou zde tolik přítomny  
článkyš které mají velký počet zobrazení  
(např. Velikonoce). I přes to je počet zobra-
zení relativně vysokýš pokud přihlédneme 
k tomuš o jak neznámá jména se často jedná.  
V případě jejich zviditelnění v tematickém 
periodiku (např. sborníku či odborném časo-
pise) by byl počet zobrazení (resp. čtenost)  
pravděpodobně mnohem ni í. Čtenost těch-
to článků je také mo né zvý it prostřed-
nictvím jejich propojení s ostatnímiš např. 
zahrnutím odkazu (hyperlinku s přesměrová-
ním) do tematických článkůš které jsou více 
nav těvované.

Naopak vidímeš e nejméně článků se zmín-
kami o etnologii je v kategorii ššČlánky zabý-
vající se etnologickými problémy (praxí)š kon-
krétní obyčeješ lokality; zkoumané skupiny  

atd.  Paradoxně má tato kategorie ale také 
nejvy í počet zobrazení. Právě v těchto člán-
cích se proto otevírá největ í prostor pro pro-
pagaci etnologie jako vědní disciplíny a komu-
nikaci etnologických poznatků ir í veřejnosti. 
Konkrétně je mo né v rámci těchto článků ex-
plicitně zmínit přínos etnologie ke studiu pro-
blematikyš popsatš co to vlastně etnologie je 
a odkázat v rámci článků (prostřednictvím hy-
perlinků) na dal í etnologické článkyš které se 
zabývají např. teorií či konkrétními etnology.  
Tyto články poskytují také vhodný prostor 
pro umístění sekundární etnologické literatu-
ry (tematické odborné článkyš diplomové práce 
atd.)š čím  dojde ke zkvalitnění článkuš stejně 
jako propagaci vědeckých výsledkůš popř. in-
stitucí a konkrétních akademiků.

Předlo ená studie neposkytuje vyčerpáva-
jící a komplexní analýzu reprezentace etnolo-
gie na české Wikipedii. Jedná se o pilotní stu-
diiš jejím  záměrem je představení mo nostíš 
které toto prostředí pro etnologii poskytuje. 
Pro detailněj í pochopení reprezentace etno-
logie by bylo např. vhodné zvolit dal í klíčová  
slova. V průběhu výzkumu jsme toti  zjisti- 
liš e někteří představitelé etnologieš kteří 
mají článek na Wikipediiš nejsou v na í ana-
lýze uvedeniš ačkoliv je jistě mo né je jako et-
nology označit (např. Václav Soukupš který  
je ale uváděn jako antropolog či ”arbora Pů-
továš u ní  je zase uvedeno etnolo ka). Kom-
plexní analýza by proto asi měla mapovat 
i zobrazení článkůš v nich  je uvedena zmín-
ka o antropologii (popř. kulturologii)š vzhle-
dem k tomuš e oba pojmy se často překrývají 
a jsou zaměňovány. Stejně je mo né si před-
stavit vyčlenění dal ích kategoriíš popř. zma-
pování počtu přispěvatelů do jednotlivých 
článkůš jejich poslední aktualizace či velikostš 
popř. proces jejich editace a počet zobrazení  
v čase (tedy zjistitš jestli je nějaké obdobíš kdy 
jsou více nav těvované). Dal ím tématem  
na výzkum mů e být toš zda je etnologie pre-
zentována na Wikipedii vhodněš tedy provést  
analýzu textů a posouditš zda etnologie není 
pou ívána v matoucích kontextech a nakolik  
je reprezentována jako vědní disciplína. Stejně  

tak by bylo mo né provést analýzu etnologic-
kých zdrojůš které jsou pou ívány pro refe-
rence (na Wikipedii by neměla být neozdro-
jovaná tvrzení)š popř. zhodnotitš zda se jedná 
o zdroje kvalitníš které je mo né doporučit 
k referenci. V echny nastíněné mo nosti pře-
sahují rozsah pilotní studie a jsou spí e té-
matem na speciický výzkumný projekt či di-
plomovou práci.

ZÁVĚRY
Na základě provedené analýzy mů eme kon-
statovatš e ačkoliv po etnologii na Wikipedii 
existuje poptávkaš nabídka je značně omezena. 
V rámci české Wikipedie neexistuje silná ko-
munita etnologických nadšencůš která by o et-
nologii pečovalaš co  je patrné ji  z úvodního 
článku Etnologie. Přesto je mo né reprezenta-
ci etnologie na Wikipedii zlep it a pomoci tak 
a) komunikaci etnologických poznatků mezi 
ir í veřejností; b) propagaci výsledků výzku-

můš vědců a organizací z oboru; c) vý e uve-
deným přispět ke zkvalitnění Wikipedie jako 
celku. Za tímto účelem navrhujeme následu-
jící kroky:
• Provést detailní analýzu současného stavu 

(např. v rámci diplomové práce)š která popí-
eš jak je etnologie na Wikipedii reprezento-

vána (popř. srovná stav se zahraničními ver-
zemi)š a navrhneš jaké články zlep it/zalo it 
(např. právě prostřednictvím srovnání se za-
hraničními mutacemi).

• Zapojit studenty do vytváření a zlep ování 
tematických článků na Wikipediiš např. for-
mou seminárních prací (didaktickou pod-
poru mů e poskytnout projekt Studenti pí í 
Wikipedii).

• Komunikovat výsledky výzkumu vědeckých 
pracovníků a studentů (přidávat do tematic-
kých článků na Wikipedii shrnutí výsledků 
výzkumu a odkazy na publikaceš diplomové 
práceš rozhovoryš atd.).

• Digitalizovat a poskytnout data pod otevře-
nou licencí (např. fotograieš archivní zázna-
my) a umístit je do tematických článků na 
Wikipedii (např. navázat spolupráci s Wiki-
medií v rámci projektu GL“M).
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