
Práce s Wiskripty 

1.Přihlášení/vytvoření účtu 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vytvoření článku na Pískovišti 

 

 

 

 

3. Editor 

 

 

Na pískovišti si vytvoříme pokusný příspěvek do Wikiskript, který se bude týkat tématu Tablet a jeho 

využití ve výuce. 

Vyhledejte si na internetu informace o tabletu a na jejich základě vytvořte článek ve Wikiskriptech. 

Jedná se o nácvik formátovacích funkcí Wikiskript, nehleďte tedy tolik na obsah, jako na to, abyste si 

tyto funkce vyzkoušeli.  Zejména si zkuste vkládání obrázků a citace použité literatury. 

Ve Wikiskriptech je zpracována Nápověda, naleznete ji na stránce 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obsah  

 

  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Obsah


Ikonky editoru Wikiskript 

  Tučné písmo a kurzíva 

  Odkazy na jiné stránky 

Odkaz na stránku ve Wikiskriptech se vloží tak, že jej uzavřete do dvojitých hranatých 

závorek (vkládají se většinou kombinací kláves pravý ALT + F a pravý ALT + G). 

Pokud se má zobrazit něco jiného, než název stránky, napište to za svislítko (na většině 

klávesnic vložíte pomocí pravý ALT + W). Pokud chcete jen přidat koncovku, stačí ji napsat 

bezprostředně za odkaz: 

Co napíšete Jak to bude vypadat 

[[Spektrofotometr]] Spektrofotometr 

Bez [[spektrofotometr]]u Bez spektrofotometru 

[[Spektrofotometr|Podivné zařízení]] Podivné zařízení 

[[Spektrofotometr#Monochromátor|Monochro

mátor]] 

Monochromátor (odkaz na konkrétní 

nadpis ve článku) 

Zcela stejným způsobem můžete vkládat i odkazy na stránky, které dosud nebyly vytvořeny 

(a jejichž vznik je žádoucí). Výsledek se bude lišit v tom, že namísto modré barvy bude 

červený. 

  Internetové odkazy 

Odkaz na internetovou stránku jinde než ve Wikiskriptech (tzv. externí odkaz) vypadá 

podobně jako interní odkaz, jen je uzavřen do jednoduchých hranatých závorek a nepoužívají 

se svislítka. Všimněte si, že pokud nenapíšete text, který se má zobrazit, objeví se pořadové 

číslo odkazu: 

Co napíšete Jak to bude vypadat 

[http://www.lf1.cuni.cz] [1] 

[http://www.lf1.cuni.cz 1. lékařská fakulta UK] 1. lékařská fakulta UK  

 Nadpis druhé úrovně 
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 Vložený soubor 

návod na stránce 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Vkl%C3%A1d%C3%A1n

%C3%AD_obr%C3%A1zk%C5%AF  

 Ignorovat formátování Wiki 

 Váš podpis s datem a časem 

  Šablona 
vkládání šablon návod na 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1pov%C4%9Bda:%C5%A0ablony  

Př. Na Studijní informační systém Univerzity Karlovy je vhodné odkazovat pomocí šablony 

{{SIS}}: 

 Další údaje o předmětu najdete na {{SIS|u}}. → Další údaje o předmětu najdete na 

SISu 

 Nástroj pro vložení svislíku 

 Horní index a dolní index 

 Pevná mezera 

 Nečíslovaný a číslovaný seznam 

 Citace literatury podle šablony 

návod na stránce http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Citace  

 Reference 

návod na stránce http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Citace 

 Seznam literatury 

 Vložený článek 

 Javaskriptový kód 

 Kód 

 Redakce 

 Uvítání 
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 Časové razítko 

 Redakční kontrola 

 Přeškrtnutý text 

  Ikonky pro redaktory 

 Přesměrování 

  


