Nápověda:Obsah
Vítáme Vás ve WikiSkriptech,
ve světě, který vzniká spoluprací. Tvořte ho s námi!
Máte skvělý nápad, otázku, nebo se chcete jen poradit? Neváhejte a zapojte se!

Nápověda

Dotazy a připomínky

Obecná diskuse

Redakční diskuse

Akce

Nápověda vám pomůže se
zorientovat ve
WikiSkriptech.

Zde se můžete zeptat a
poradit. Nebo ostatním
předložte vaše nápady!

V této diskusi si můžete
popovídat s dalšími
uživateli WikiSkript.

Prostor pro diskusi (nejen)
mezi členy redakce
WikiSkript.

Můžete si vybrat ze
spousty zajímavých akcí,
na kterých se s vámi rádi
uvidíme osobně!

Nápověda
Potřebujete pomoci?
Jak začít
Ideální článek
Pokyny pro přispěvatele

Nápověda pro pokročilé
Základní nástroje
Editační tlačítka
Kategorie
Práce s články – mazání, přejmenování, přesměrování,
rozdělování dlouhých článků
Seznam základních značek wiki
Vyhledávání
Typografická doporučení
Obrázky, vkládání obrázků do článku a načtení souboru
Citace knih, článků a internetových stránek
Formátování
Anotování obrázků
Chemické vzorce
Matematické vzorce
Galerie obrázků
Responzivní portály
Řecká alfabeta
Tabulky
Tabulka barev
Šablony
Šablony a jejich použití
Často používané šablony
Jak používat redakční šablonu
Šablony a třídy pro formátování částí textů
Infoboxy
Kontrola článku učitelem
Navboxy
Rozcestníky

Speciální nástroje
Hledání externích odkazů
Knihovna nových uživatelů
Knihy
Kvízy
Lékařské kalkulačky
Parser s logickými funkcemi
Rejstřík článku
Seznam podstránek
Vkládání předdefinovaných formulářů
Zvýraznění kódu
Editační konflikt
Vyhledání článků ve více kategoriích (DynamicPageList)
Wikidata
Média
Obrázky, video
Velké obrázky s možností zoomování
Vkládání map
Odkazy na mapu
Widgety
Další typy souborů: MP3 soubory, XAP soubory (Silverlight
animace), OGG soubory
Nahrávání a přesouvání souborů na Wikimedia Commons
Licence
Interwiki – odkazy na články ve Wikipedii a jiných wikiprojektech

Jak používat WikiSkripta
Práce s WikiSkripty i základní pravidla a doporučení pro její používání jsou stejné jako u
://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana).

české Wikipedie (https

Potřebujete-li základní informace o technologii wiki, tvorbě a úpravách článků či práci s databází, prostudujte nejprve
nápovědu k české Wikipedii (https://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana,/wiki/N%C3%A1pov%C4%9Bda:Ob
sah).
Pro další podrobnosti (zejména k technickým tématům a pro pokročilé uživatele) se podívejte na stránky
Meta-Wiki (https://
meta.wikimedia.org), především do
příručky k Meta-Wiki (https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents) (anglicky)
a do
manuálu Mediawiki (https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Contents) (anglicky).
WikiSkripta nejsou Wikipedie – rozdíly v účelu a základní filosofii databází WikiSkripta a Wikipedie

Postgraduální texty ve WikiSkriptech

Nenašli jste, co jste hledali?
Požádejte o radu!

Citováno z „https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Nápověda:Obsah&oldid=445354“

