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Ustavení redakční rady fakultního webu  

Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty  

 

Zpracoval: proděkan pro vnější vztahy, celoživotní vzdělávání a akreditace 

Odpovídá: děkanka  

 

1. V souladu s čl. 10 Statutu a čl. 4, odst. 8 Organizačního řádu Univerzity Karlovy 

v Praze, Pedagogické fakulty ustavuji redakční radu fakultního webu jako poradní 

orgán děkana fakulty. 

2. Náplň práce redakční rady, její složení a pravomoci vyplývají ze Statutu redakční 

rady fakultního webu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto opatření. 

 

Toto opatření je platné ode dne vydání a účinné od 1. dubna 2014. 

Zrušuje se Opatření děkana č. 11/2008, čj. 1219/2008. 

 

  

V Praze 27. 3. 2014                     

  

 

 

                                                                                  doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.   

                                                                                                        děkanka  

  

  



 

 

Příloha č. 1 Opatření děkana č. 4/2014, čj. 2808/2014 

 

Statut redakční rady fakultního webu  

Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 

  

1 Úvodní ustanovení 

1.1 Redakční rada fakultního webu (dále jen „RR“) je poradním odborným orgánem 

      děkana pro oblast fakultního webu. 

1.2 Předsedu a členy RR jmenuje a odvolává děkan. 

1.3 RR má minimálně 5 členů z řad zaměstnanců fakulty. 

1.4 Děkan má právo pozastavit, případně zrušit rozhodnutí RR. 

 

2 Předseda redakční rady 

2.1 Předsedu RR jmenuje děkan. 

2.2 Předseda RR svolává zasedání RR a řídí jejich průběh. 

2.3 Předseda RR informuje děkana o závažných rozhodnutích RR. 

2.4 Předseda RR odpovídá za plnění úkolů přijatých na zasedání RR. 

2.5 Předseda RR rozhoduje o případném přizvání dalších zaměstnanců fakulty, 

      případně externích odborníků na jednání RR. 

 

3 Kompetence redakční rady 

3.1 RR rozhoduje o obsahové stránce a struktuře webových stránek fakulty. 

3.2 Rozhodnutí RR jsou pro všechny redaktory fakultního webu závazná. 

3.3 RR průběžně přijímá písemné náměty a připomínky ke struktuře a obsahu 

      fakultního webu od pracovišť fakulty a projednává je na zasedání RR. 

3.4 RR se soustřeďuje zejména na: 

 stanovení závazných pravidel pro editaci na webu fakulty, 

 schvalování obsahu informací zveřejňovaných na webu fakulty, 

 úpravy struktury webových stránek fakulty, 



 

 

 kontrolu správnosti a aktuálnosti informací na webu fakulty; nenese však 

zodpovědnost za správnost informací publikovaných v indexu pracovišť a na 

webových stránkách kateder, ústavů, jiných pracovišť a akademického senátu, 

 koordinaci práce všech redaktorů fakultního webu. 

3.5 RR nemá oprávnění zasahovat do struktury a obsahu webových stránek 

      kateder a ústavů; v případě odhalení závažných nedostatků může však redaktory na 

      chybu upozornit a žádat její odstranění. 

3.6 RR pořizuje ze svého jednání zápis, který je zveřejněn na intranetu. 

 

4 Organizace zasedání redakční rady 

4.1 Předseda RR svolává zasedání RR nejméně jednou za semestr. 

4.2 Jednání RR jsou neveřejná. 

4.3 Jednání RR řídí předseda, případně jím pověřený člen RR. 

4.4 Ke schválení rozhodnutí RR je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů RR. 

 

5 Závěrečná ustanovení 

5.1 Tento statut RR nabývá platnosti podpisem děkana a účinnosti dne 1. 4. 2014. 

5.2 Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje děkan. 

5.3 Tento statut a složení RR je zveřejněn na intranetu fakulty. 

 

 

 

 


