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 Asi nejoblíbenější  a nejpoužívanější internetovou encyklopedií                
je v současnosti Wikipedie. 

 Wikipedie (Wikipedia) je otevřená mnohojazyčná encyklopedie. 

 Pojem „otevřená“ znamená, že na její tvorbě se podílejí příspěvky    
od autorů z celého světa. 

 Wikipedie je jedním z projektů neziskové nadace Wikimedia 
Foundation, která byla založena v roce 2003 panem Jimmy 
Walesem ve státě Florida. 

 Samotná Wikipedie vznikla v roce 2001 jako  projekt tehdy 
existující odborné encyklopedie Nupedia.  

 Nejobsáhlejší je její anglická verze.  

 Počty hesel a článků se neustále mění a navyšují s počty příspěvků 
jednotlivých přispívatelů.  
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 Registrovaných uživatelů je přes 30 milionů. 

 Možnost přispívat svými články se nám otevře po velmi jednoduché 
registraci. 

 

 Asi největším nedostatkem Wikipedie je to, že neexistuje žádná 
záruka správnosti obsahu. 

 I přesto je Wikipedie  velmi oblíbeným zdrojem informací zvláště pro 
studenty  všech typů škol. 

 Podle některých průzkumu ji využívá přes 80 procent vysokoškoláků. 

 

 Jako Wiki  můžeme označit  weby, které umožňují uživatelům 
přidávat obsah  a měnit stávající obsah podobně jako v internetových 
diskusích. 

 Mezi projekty této nadace patří Wikipedia, Wikislovník, Wikicitáty, 
Wikiknihy, Wikizdroje, Wikimedia Commons, Wikizprávy, Wikiverzita a  
Wikidruhy.  
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 Česká verze vznikla v květnu 2002.  

 Najdeme ji na adrese – cs.wikipedia.org.  

 Česká Wikipedie  obsahovala v březnu 2011 asi 220000 článků, což ji 
řadí kolem 20. místa z více jak 250 jazykových verzí. 
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Encyklopedie CoJeCo  - www.cojeco.cz  

 

 Údajně zde nalezneme přes 100 tisíc hesel. Rozsah je ale u řady hesel 
značně kratší jako u Wikipedie.  Také počet příspěvků je asi poloviční. 
Najdeme zde také audio záznamy, videa či obrázky.   

 Důležité je, že se jedná o odborně vedenou encyklopedii.  Je zde tedy 
určitá garance správnosti informací.  

 Pokud nám něco                                                                                                     
v databázi chybí,                                                                                                                       
pak to můžeme                                                                                                            
autorům napsat.  

 Možnost zapojení                                                                                        
do tvorby této                                                                                                                                                                  
encyklopedie je                                                                                        
však pouze                                                                                                       
přes redakci.  

http://www.cojeco.cz/


Dalším český encyklopedický projekt - CoToJe - www.cotoje.cz 
byl shodou okolností ukončen v lednu 2013 

 

 Základními zdroji  informací byly Ottův slovník, Malá československá 
encyklopedie, Ottova encyklopedie a encyklopedie Universum.  

 Zdarma bylo možno při registraci pouze testovací verzi, tj. 
zobrazení 25 plných hesel na zkoušku na 1 týden od data aktivace. 

 Za zbytek si musel                                               
uživatel zaplatit.   

 Nejlevnější varianta                                                                                                
vám umožnila zobrazit                                                                        
50 plných hesel                                                                                        
během 3 měsíců                                                                                               
za 200 Kč. 
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 Pro úplnost nesmíme zapomenout na recesistický projekt 
Necyklopedie (v anglickém originále Uncyclopedia).  

 Zlehčuje fungování mnohdy používané Wikipedie. 

 Přináší místo ověřených údajů smyšlené příběhy a historky, 
převratné objevy apod.  

 Vzhled, ovládání i editace jsou s Wikipedií velmi podobné.  

 

 Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 a Kdo byl kdo v našich 
dějinách ve 20. století jsou dvě z encyklopedických internetových 
databází na serveru nakladatelství Libri. 

 Kdo byl kdo v našich dějinách do roku 1918 

 Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století 

 Asi nás zaujme také encyklopedie Celý svět kde nalezneme spoustu 
infornací o zvířatech, rostlinách a jiných zajímavých věcech.  
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 Zajímavý projekt Seznamu – Seznam encyklopedie,  který vyhledá a 
zobrazí výsledky hledání ve třech encyklopediích – Wikipedie, 
CoJeCo a Ottově slovníku naučném. 

 Na českém internetu již několikátým rokem funguje projekt BioLib 
(Biological Library, http://www.biolib.cz). Jedná se o volně 
přístupnou  otevřenou encyklopedii rostlin, hub a živočichů. Patří 
mezi největší podobné projekty na internetu. BioLib poskytuje 
informace o nejrůznějších druzích organismů. Je možnost přímo se 
na stránkách podílet. 

 

 Ze zahraničních encyklopedií lze dále zmínit  encyklopedii Britannica  
–  www.britannica.com,  nebo encyclopedia.com. 

 Pokud hledáte nějakou informaci v angličtině, pak může dobře 
posloužit HighBeam Encyklopedia (www.highbeam.com),  která 
prohledává celou řadu encyklopedií (placených i neplacených), např. 
Oxford University Press, Columbia Encyclopedia, World 
Encyclopedia,The World Almanac and Book of Facts, Webster's 
NewWorld Dictionary… 
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