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Prof. Tůma pětaosmdesátiletý

Prof. MUDr. Stanislav T?ma, CSc., mimo jiné zakladatel a první p?ednosta Kliniky zobrazovacích metod
2. LF UK a FNM, oslaví dne 30. b?ezna 2019 85 let. Profesorova manželka dr. Jitka T?mová a dcera dr.
Kate?ina Fibichová píší laudaci.

Stanislav T?ma pochází z M?lníka. Na M?lníce se p?ed 85 lety 30. b?ezna 1934 narodil, studoval, p?sobil
v místním sportovním klubu i v souboru písní a tanc? Jarošovci, oženil se a stále se k m?lnickým p?átel?m
hlásil a hlásí. Na Karlov? univerzit? v Praze byl v ?ervnu 1958 prohlášen promovaným d?tským léka?em,
dva roky pracoval v Šumperku. 1. zá?í 1960 na základ? konkursu nastoupil na sekundá?ské místo II.
d?tské kliniky Fakulty d?tského léka?ství UK vedené profesorem MUDr. Josefem Houš?kem, DrSc. D?tské
fakultní nemocnici z?stal v?rný až do svého odchodu do d?chodu v roce 1999. Pracoval i v nové lokalit? II.
d?tské kliniky ve FN Motol. Získal specializa?ní atestace v oborech pediatre a radiologie. P?sobil jako
d?tský radiolog pod vedením docenta MUDr. Old?icha Šnobla, DrSc., od konce roku 1962 pod vedením
docentky MUDr. Evy Kolihové, CSc., a následn? v motolském D?tském kardiocentru vedeném profesorem
MUDr. Šamánkem, DrSc. Pracoval samostatn? na angiografickém pracovišti, obhájil kandidátskou
diserta?ní práci a na 2. léka?ské fakult? UK byl habilitován. V roce byl 1997 jmenován profesorem
Univerzity Karlovy pro obor radiodiagnostika. V roce 1990 se konkursním ?ízením stal p?ednostou
Úst?edního radiodiagnostického odd?lení Fakultní nemocnice v Motole. Z tohoto odd?lení vybudoval
Kliniku zobrazovacích metod 2. léka?ské fakulty Univerzity Karlovy, na které p?sobil ve funkci p?ednosty
od 1. kv?tna 1993 do 31. b?ezna 1999. Po odchodu do d?chodu pracoval v letech 2000 až 2002 na
Ministerstvu zdravotnictví ?eské republiky v pozici ?editele odboru vzd?lávání a v?dy a do roku 2012
p?sobil jako profesor Zdravotn? sociální fakulty Jiho?eské university v ?eských Bud?jovicích, kde se
v?noval výchov? radiologických asistent?.
V pr?b?hu své odborné dráhy více než 200krát publikoval v odborných ?asopisech, odvedl více než 400
prezentací, vydal 11 kapitol ve skriptech a monografiích samostatnou monografii s názvem Dextrokardie.
Tento stru?ný životab?h ani vý?et jeho odborných prací, mezi nimiž z?stává v pov?domí koleg? a odborné
ve?ejnosti hlavn? systematická diagnostika vrozených srde?ních vad, nesta?í k charakterizaci výjime?né
osobnosti jubilanta profesora MUDr. Stanislava T?my, CSc., k vylí?ení rozsahu jeho p?sobení a okruhu
jeho zájm?. Pat?í k nim rozv?tvená rodina a podíl na širokém záb?ru jejích sportovních a kulturních
pot?eb, spole?enský a spolkový život s prvo?adým uplatn?ním organiza?ních vloh pro sjezdové odborné
ú?ely a jeho životní nezdolný optimismus v?bec. K další ?innosti, které se v oblasti svého d?chodového
pobytu v?nuje, mu rodina a její p?átelé p?ejí i v dalších letech pevné zdraví a nehynoucí dobrou náladu.
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