Doc. RNDr. Stanislav Trávníček, CSc.
matematik
Narodil se 31.3.1935 ve Skašticích jako
druhý syn skaštického kováře Josefa Trávníčka. Po
absolvování základní školy v Hulíně, gymnázia
v Kroměříţi a učitelského oboru matematika deskriptivní geometrie na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého (UP) v Olomouci se
stal učitelem na gymnáziu ve Stráţnici. Ale jiţ po
roce se vrátil do Olomouce na Přírodovědeckou
fakultu a zapojil se do vědeckého výzkumu diferenciálních rovnic vedeného akademikem O.Borůvkou z brněnské univerzity. V 60. letech v tomto
oboru publikoval své vědecké matematické práce a
získal doktorát, kandidaturu věd a obhájil docentskou habilitační práci Nikdy však nezapomněl ani
na své původní učitelské povolání a celý ţivot publikoval také odborné články týkající se středoškolské matematiky a její výuky. Jeho manţelka Ludmila byla profesorkou matematiky a fyziky na
gymnáziu; v 60. letech se rodina rozrostla o syna a
dceru.
Pro své politické postoje v letech 1968 69 byl nejprve přeřazen na výpočetní středisko
a pak definitivně z univerzity propuštěn. Krátce pak pracoval jako dělník, ale brzy o něj byl
zájem v podnicích, které připravovaly nebo jiţ prováděly nasazení výpočetní techniky, tzv.
automatizované systémy řízení (ASŘ). Díky svému soustavnému studiu a praxi se brzy stal
v tomto oboru odborníkem. Několik let vedl ASŘ v Chronotechně ve Šternberku, pak v Zásobovacím a odbytovém závodě AŢD (Automatizace ţelezniční dopravy) v Olomouci a
v roce 1979 se stal vedoucím oddělení ASŘ na generálním ředitelství AŢD v Praze. Zde nejen
řídil a organizoval výstavbu ASŘ, ale téţ školil vybrané pracovníky závodů AŢD a rád vykonával i speciální programátorské práce. Stal se platným členem týmu hlavních řešitelů ASŘ
v resortu dopravy a na řadě dnů techniky, konferencí a symposií měl odborné přednášky o
problematice nasazování výpočetní techniky v podnicích.
V roce 1990 se na poţádání UP vrátil na olomouckou Přírodovědeckou fakultu jako
docent matematické analýzy a zapojil se znovu do výuky studentů. Stal se vedoucím oddělení
didaktiky matematiky a elementární matematiky a dále redaktorem pro informatiku v nově
vzniklém časopise Matematika fyzika informatika, který začal vydávat Prométheus Praha
místo zaniklého časopisu Matematika a fyzika ve škole. V letech 1992 1997 po dvě funkční
období vykonával na UP funkci prorektora pro organizaci a rozvoj. Jeho práce pro univerzitu
byla oceněna zlatou medailí UP i dalšími vyznamenáními. Ve školním roce 2003 2004 na
ţádost ze Zlína vypomohl výukou matematické analýzy téţ na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně.
Jeho bohatá, více neţ čtyřicetiletá lektorská činnost pro středoškoláky je zaměřena
především na Matematickou olympiádu. Publikační činnost vykazuje mimo jiné přes 200 odborných článků týkajících se matematiky, informatiky a jejich výuky. Pro dokreslení dodejme, ţe v mládí byl aktivním muzikantem.
V současné době ţije v Olomouci.

