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RNDr. Ullmann je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také 

následně po studiu jaderné fyziky obdržel titul doktor přírodních věd. Od počátku svou profesní kariéru 

spojoval s ostravským pracovištěm. V roce 1973 stál u zrodu Oddělení nukleární medicíny Krajské 

nemocnice s poliklinikou v Ostravě – Porubě, které bylo tehdy největším a nejlépe vybaveným 

pracovištěm nukleární medicíny v tehdejším ČSSR. Od té doby až do současnosti působí neustále na 

tomto stejném pracovišti (dnes Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava), ve funkci 

radiologického fyzika. 

 

RNDr. Ullmann se se svými kolegy a dalšími spolupracovníky podílel na řešení četných grantů, 

výzkumných projektů a publikací v renomovaných zahraničních a československých odborných 

časopisech. Dále je autorem četných monografií, přednášek a posterů. 

 

Doktor Ullmann měl a stále má bohatou pedagogickou činnost na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, 

dalších fakultách, VŠB-TUO, IPVZ a dalších. Z jeho vynikajících webových stránek 

www.astronuklfyzika.cz čerpají nejen studenti a odborníci, ale i laici. Nacházejí zde informace nejen 

z nukleární medicíny, radiologie, radioterapie, jaderné fyziky, ale také z astrofyziky, kosmologie a 

filozofie. Dle svých slov: „Základním motivem pro vytvoření stránek astronufyzika.cz je touha po 

poznání – poznání těch mnohdy skrytých, nejvniternějších a nejelementárnějších mechanismů a 

zákonitostí, kterými se řídí náš svět. A přátelské sdílení inspirace a radosti z poznání krás a tajemství 

přírody a vesmíru s ostatními kolegy a spřízněnými dušemi na této cestě…“. 

 

Pro doktora Ullmanna je jeho práce zábavou, koníčkem. Neustále se zabývá atomovou, jadernou, 

částicovou a teoretickou fyzikou. Z trochu jiného soudku je jeho vášeň pro meditační japonskou či 

tibetskou hudbu, záliba v uzení ve vlastnoručně postavené udírně a oceňování kvalitní (ideálně vlastní) 

slivovice. Pro svou klidnou, přátelskou a nekonfliktní povahu, a skvělé odborné znalosti je mezi svými 

kolegy a spolupracovníky z ČR i SR velmi oblíben a odborně uznáván. 
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