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Není obvyklé připomínat v radiologic-
kém časopise výročí významné osob-
nosti z jiného oboru. Docent MUDr. Jiří 
Ramba, DrSc., odborník v ústní, čelistní 
a obličejové chirurgii, bývalý přednosta 
Dětské stomatologické kliniky 2. lékař-
ské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní 
nemocnice v Motole, si to zaslouží. Své 
osmdesátiny strávené ve vědě podlo-
žené mnohaletou praxí oslavil 7. února 
2020 na Karlově univerzitě edicí knihy 
Záhada nemoci Karla iV. Osobnosti 
českých dějin z perspektivy obličejové 
chirurgie (Univerzita Karlova, Karoli-
num, Praha 2020; iSBN 978-80-246-
3895-9, iSBN 978-80-246-3957-4). 
Vychází v ní z diagnostických a léčeb-
ných zkušeností s vrozenými anomálie-
mi a úrazy rostoucího organismu, které 
ověřil a zúčtoval ve vědeckých studiích 
a publikacích opřených o rentgenovou 
diagnostiku lebky a obličejových struk-
tur. Zkušenosti mu dovolily podílet se 
na retrospektivně zaměřených studiích 
antropologického materiálu od paleoli-
tických pohřbů po státem podporované 
zkoumání ostatků panovnických rodin 
a dalších významných osobností české 
historie. Dedukcí získané paleochirur-
gické a paleorentgenologické závěry 
v kombinaci s důkladnou a zevrubnou 
studií historických archivních a literár-
ních podkladů dovolily docentu Rambo-
vi osvětlit například zákonitosti v asy-
metrii a deformitě obličejového skeletu 
žen z vykopávek ve Věstonicích a Brně 
i obdobné nálezy u Jiřího z Poděbrad 
a dalších. K vrcholným příkladům Ram-
bova přínosu rentgenologie a medicíny 
jako pomocných věd historických patří 
objasnění chorobného stavu Bedřicha 
Smetany a jeho celoživotních boles-
tivých obtíží jako následek poranění 

způsobem význam rentgenologické dia-
gnostiky v jeho historických závěrech. 
Krásná čeština uplatněná i v anatomické 
terminologii dodává váhu zhodnocení 
morfologických nálezů a činí z uvádě-
ných objevů poutavou odbornou četbu, 
a to nejen historickou. Proto si spolu 
s ostatními odborníky dovolují i radio-
logové docentu Rambovi k prožitému 
plodnému odbornému životu ze srdce 
blahopřát. 

 
S TA N i S L AV  T ů M A

K osmdesátinám 
doc. MUDr. Jiřího Ramby, DrSc.

v jedenácti letech po výbuchu nálože 
střelného prachu s akustickým úrazem 
následovaným chronickou formou 
osteomyelitidy horní čelisti a spodiny 
očnice vpravo spojený s neobvykle 
dlouhým styloidním výběžkem spánkové 
kosti. Obdobným příkladem objevných 
priorit lze označit fakt zranění Karla iV., 
jeho rozsah, léčení a dopady na evrop-
skou historii i s dalšími detaily, jako je 
vysvětlení významu sv. Palmácia pro 
Karla iV. a vysvětlení mylného názoru 
kronikáře Václava Hájka z Libočan. 
Osobní skromnost autora spolu s jeho 
vědeckou precizností vynáší adekvátním 


