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Statut Vědecké rady
1. Ustanovení
Vědecká rada (VR) Nemocnice Jihlava (NJ) je poradním orgánem ředitele Nemocnice Jihlava (Ř) v oblasti
vědecko-výzkumné a výchovné činnosti, která se jakýmkoliv způsobem dotýká aktivit nemocnice.
Posláním VR NJ je rozvíjet a podporovat tyto činnosti vedoucí ke zlepšení kvality zdravotní péče
poskytované v NJ a k prezentaci vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivit NJ odborné i laické
veřejnosti.

2. Náplň činnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Úkolem VR je řízení a organizace vědecko-výzkumné a výchovné činnosti se zaměřením na
rozvoj vědecké, výzkumné a vývojové práce a pregraduálního a postgraduálního vzdělávání v
NJ.
VR vypracovává stanoviska k návrhům vědeckého výzkumu, který má být v NJ realizován a
provádí závěrečné hodnocení. Výzkumné úkoly se dělí na grantem podporované projekty a na
ústavní projekty bez zvláštní podpory.
VR sleduje a navrhuje vhodné formy spolupráce se vzdělávacími a vědecko-výzkumnými
organizacemi.
VR se vyjadřuje k návrhům na zařazení pracovníků NJ do vědecké výchovy.
VR sleduje a eviduje vědecko-výzkumnou činnost (grantem podporované projekty, publikace,
přednášky a jiné aktivity) pracovníků NJ.
VR se vyjadřuje ke koncepci rozvoje jednotlivých oborů v NJ, pokud je Ř požádána.
VR vytváří doporučení a podporu vybraných rozvojových projektů.
VR se vyjadřuje k personální situaci v jednotlivých oborech.
Na výzvu ředitele NJ určí VR zástupce, který se účastní výběrových řízení na funkce primářů a
náměstka ředitele pro LP v NJ.
VR stanovuje kritéria hodnocení vědecké, výzkumné a vzdělávací činnosti jednotlivců a
pracovišť. Určuje zásady pro udělování Ceny ředitele Nemocnice Jihlava za vynikající tvůrčí
činnost, která je vybrána z následujících kategorií: 1. odborná kniha nebo stať či kapitola
v odborné knize, 2. odborná či vědecká stať, 3. příspěvek na odborné či vědecké konferenci
(podrobně viz příloha Status ceny ředitele Nemocnice Jihlava za vynikající tvůrčí činnost)
VR se vyjadřuje také k dalším otázkám, které jí předloží k projednání ředitel nemocnice nebo
stanoví-li tak vnitřní předpis nemocnice.
Úkoly stanovené VR mají svého odpovědného řešitele a pevně stanovený termín realizace.

3. Struktura Vědecké rady
VR NJ je tvořena předsedou, místopředsedou, tajemníkem a členy.
VR jmenuje a odvolává ředitel. Jmenování a odvolání se může týkat VR jako celku nebo se může týkat
jednotlivých členů. Předsedu VR jmenuje ředitel přímo, místopředseda a tajemník jsou voleni členy.
Členové VR NJ jsou jmenování na návrh náměstka pro vědu, výzkum, vzdělávání a školství z
následujících osob:
• Zaměstnanci NJ, kteří prokázali schopnost vědecko-výzkumné činnosti získáním vědecké
hodnosti (PhD., CSc., DrSc.)
• Zaměstnanci NJ, kteří se průběžně věnují vědecko-výzkumné činnosti, kterou prezentují
přednáškovou a publikační činností.
• Přednostové oddělení NJ.
• Externí vědečtí pracovníci, kteří nepracují v NJ, nicméně mají zájem se podílet na vědeckovýzkumných aktivitách nemocnice, a to jak přímo aktivní účastí na projektech, nebo nepřímo
formou konzultací, posudků a jinými aktivitami.
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•
•

K řešení zvláštních úkolů má VR možnost přizvat odborníky dle vlastního výběru.
Činnost a členství ve VR je dobrovolná.

4. Zasedání Vědecké rady
•
•
•

VR se schází 4x ročně na zasedáních, které svolává předseda VR, nebo Ř. Ročně jsou
zveřejněny termíny schůzí VR. Zasedání může být prezenční formou nebo on-line.
Zasedání VR jsou veřejná, nicméně členové VR mohou odhlasovat zasedání jako neveřejné.
Jednání řídí předseda VR, nebo jiný jím pověřený člen VR, podle předem připraveného
programu.

5. Hlasování
•
•
•

Hlasovací právo mají pouze přítomni členové VR, kteří jsou při hlasování nezastupitelní.
Pro platné hlasování musí být přítomna alespoň polovina členů VR. O výsledku rozhoduje prostá
většina hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy VR.
Hlasování VR je veřejné. Pokud navrhne jeden z členů VR, aby bylo hlasování tajné, je hlasování
tajné. V případě potřeby je možné hlasování per rollam.

6. Zápis
•
•
•
•

Tajemník VR, nebo člen VR pověřený předsedou VR, provádí zápis z jednání VR, tento není
stenografický, ale obsahuje všechny závěry zasedání VR a obsah diskusních příspěvků, které si
přejí jejich autoři uvést v zápisu.
Zápis ověřuje předseda VR.
Zápis je k dispozici v materiálech VR u tajemníka, na sekretariátu Ř a na intranetu.
Na následujícím zasedání VR je provedena kontrola zápisu a úkolů ze zápisu vyplývajících.

7. Zabezpečení činnosti
Činnost VR po stránce materiální a administrativní zabezpečuje sekretariát Ř, nebo jím pověřený
pracovník.

Příloha: Status Ceny ředitele Nemocnice Jihlava za vynikající tvůrčí činnost,

MUDr. Lukáš Velev, MHA
Ředitel
Nemocnice Jihlava, p. o.
V Jihlavě dne
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