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CS  0

Zkušenosti nových wikipedistů se

řešily na Wikimedia Hackathonu

2019
BY MARTIN URBANEC · 25. 5. 2019

Ve dnech 17. – 19.  května proběhl v  Národní technické

knihovně v Praze Wikimedia Hackathon 2019. Jednou z oblastí,

na kterou se letošní ročník zaměřil, byly Zkušenosti nových

wikipedistů. Události se účastnil téměř celý tým Growth Nadace

Wikimedia, který v průběhu akce informoval o projektech, které

vyvíjí a nabídnul projekty, na kterých by se během Hackathonu

mohlo pracovat. Tři z nich pak byly na Hackathonu dovedeny do

prvního funkčního prototypu. Nejsou to funkce určené pro

nasazení, to proběhne v řádu několika týdnů až měsíců.

Živý chat (panel Potřebuji
pomoc)
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Panel Potřebuji pomoc v jeho současné podobě

Jednou z  funkcí, která je českým, korejským a  vietnamským

nováčkům k  dispozici, je panel Potřebuji pomoc. Tato funkce

umožňuje nováčkům získat pomoc přímo při  editování, a  to

buďto formou snadného prohledávání nápovědy, anebo

možností položit zkušenému wikipedistovi dotaz. Tento dotaz

je následně vložen na stránku Potřebuji pomoc a  zkušení

wikipedisté mohou odeslat odpověď. Nováček se o  odpovědi

dozví ve svých noti�kacích.

(add photo here)

Tento způsob komunikace ale neprobíhá v  reálném čase,

přičemž možnost komunikovat se zkušeným wikipedistou

v reálném čase značné množství nováčků očekává. Kosta Harlan

z  Nadace Wikimedia se proto na Hackathonu rozhodl věnovat

vyvinutí chatu, který by se do panelu Potřebuji pomoci dal

integrovat.

Představení-se mentorů
(Domovská stránka nováčka)
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Od začátku května 2019 je nováčkům (v  současné době jen

půlce z  nich, z  důvodu A/B testování) k  dispozici jejich

domovská stránka. Ta se zobrazí v okamžiku, kdy kliknou na své

uživatelské jméno v  pravém horním rohu rozhraní Wikipedie.

Prostřednictvím své domovské stránky nováčci můžou

např.  položit otázku svému mentorovi. V  současné době se

u  každého mentora zobrazuje stejný text, „Tento zkušený

wikipedista ví, že jste nový, a může vám pomoci s editováním.“.

Někteří nováčci se tak mohou ptát, proč jim byl vybrán zrovna

tento mentor anebo je dokonce tato část domovské stránky

vůbec nezaujme. Tim Eulitz z  Wikimedia Deutchland na

Hackathonu upravil domovskou stránku tak, aby si každý

mentor mohl vybrat, jak se chce nováčkům představit.

Upozornění na odpověď
(Domovská stránka nováčka)
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Třetí z  projektů vyvinutý na Wikimedia Hackathonu 2019 se

také týká Domovské stránky nováčků. V  tuto chvíli si totiž

odpověď na položený dotaz přečte méně než polovina tazatelů.

Nadace Wikimedia předpokládá, že tomu tak může být proto,

že nováčci netuší, jakým způsobem se o odpovědi dozví, a tedy

ani netuší, které z  míst na Wikipedii mají hlídat. Z  tohoto

důvodu se Tim Eulitz rozhodl upravit panel Domovskou stránku

nováčka tak, aby nováčkům ukázal na místo, kde se o odpovědi

na mentorem zodpovězený dotaz vlastně dozví.

A co dál?
Před tím, než bude možné kteroukoliv z funkcí zmíněných výše

nasadit na Wikipedii, bude muset tým Growth vyvinuté nástroje

odladit tak, aby správně fungovaly za všech okolností, a také se

ujistit, že nástroje budou pro nováčky snadno použitelné.

Nasazení projektu živého chatu proto nejspíše neproběhne

dříve, než za několik měsíců. Další dva projekty by pak mohly

být nasazeny už za několik týdnů.

Chcete-li být na nasazení těchto i  jiných projektů upozorněni,

doporučuji se přihlásit k  odběru newsletteru týmu Growth,

který je rozesílán přibližně jednou za měsíc skrz Wikipedii.

Nevíte-li, jak na to nebo máte jiné dotazy, můžete se obrátit na

komunitního ambasadora české Wikipedie Martina Urbance

skrz e-mail martin.urbanec@wikimedia.cz. Také si můžete

přečíst stránku o  projektu Zkušenosti nových wikipedistů na

české Wikipedii, kde se dozvíte i  o  dalších projektech, které

Nadace Wikimedia spustila.

Chybí vám něco? Chcete se
zapojit?
Ocenili byste, kdyby Nadace Wikimedia nováčkům pomohla

nějakým konkrétním způsobem? Vidíte nějaký nedostatek

nástrojů určených pro nováčky? Nebo umíte programovat a rádi

byste se do vývoje zapojili? Ozvěte se komunitnímu 
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 MŮŽE VÁS TAKÉ ZAJÍMAT...

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z

komentářů zpracováváme..

ambasadorovi české Wikipedie na

martin.urbanec@wikimedia.cz.
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vložených materiálů mohou být jiné a jsou

uvedeny u těchto materiálů.
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