
Vzpomínka na matematika Františka Talafouse 
 

Blížící se 230. výročí založení píseckého gymnázia je vhodnou příležitostí ke vzpomínce na 
mimořádnou pedagogickou osobnost učitele matematiky profesora Františka Talafouse. Matematika 
obecně patří k méně oblíbeným předmětům a tak není divu, že se – pokud je mi známo - doposud 
nikdo podrobněji nezmínil o tomto skvělém píseckém matematikovi, jehož význam výrazně přesahuje 
domácí scénu. Měl jsem to štěstí být jeho žákem v letech 1953 až 1956, a vzpomínám, jak se nás 
snažil zasvětit do způsobu exaktního analytického myšlení, spíše než naučit nějaké vzorce nebo 
poučky. Jak byl pozorný, aby načrtnutý problém nejprve osvětlil z naivního pohledu, který nemusí být 
vždy správný, a pak ukázal, v čem se naivní pohled mýlí. Obdivoval jsem také jeho přípravu na 
hodiny výuky. Přicházel pouze s malým papírkem, na kterém mohl mít nejvýše pár základních bodů a 
pak celou hodinu bez nahlédnutí do učebnice nám vyprávěl a psal na tabuli. Jeho dcera, paní Soňa 
Roudnická, mi potvrdila, že tato lehkost u tabule se u pana profesora zakládala na pravidelné a téměř 
dvouhodinové přípravě na každou vyučovací hodinu. Také ho prý nesmírně trápilo, když jsme výklad 
nechápali dost snadno; pak se zamýšlel především sám nad sebou, v čem chybuje, že mu nerozumíme. 
Musím říct, že při kontrolních otázkách nebýval moc taktní, a tak jsme třeba mohli slyšet výroky typu 
„Božka, ty jsi tak tupá!“ (Což si mohl dovolit, neboť s Božčiným tatínkem chodíval hrát mariáš – ale 
jak patrno, jeho dceru tato známost moc nezvýhodňovala.) Přitom jsme cítili, že to nemyslí moc vážně 
a že dokáže mít smysl pro humor spíš, než některý z přehnaně laskavých učitelů. A smysl pro 
spravedlnost mu byl prostě vlastní. Je ale pravda, že matematika tento přístup ke spravedlivému  
hodnocení značně usnadňuje. Jeho humor býval suchý a někomu by asi ani jako humor nepřipadal, 
jako třeba v následující příhodě. Jednou při hodině matematiky se nenadále zeptal, kolik je třeba buřtů 
do nebe. Po našem rozpačitém váhání nám vysvětlil, že stačí jeden, ale hodně dlouhý. Pak se dlouho 
spokojeně a potutelně usmíval pod fousky (ve škole mu také říkali Fousek).   

 

 
  

František Talafous se narodil 21. 6. 1905 v Maleticích a zemřel 12. 8. 1983 ve Strakonicích, 
kde bydlel po odchodu do důchodu na statku u dcery v Řepicích spolu se svou ženou. Po absolvování 
reálky v roce 1925 studoval matematiku na Karlově univerzitě. Po dokončení studií krátce učil na 
měšťance v Chodově, odkud pak přešel na slovenský Státní učitelský ústav v Prešově, kde si pod 
vedením náročné ředitelky paní Preningerové osvojil vysoké požadavky především na sebe samotného 
a pak i na své žáky. V roce 1932 se oženil s Rozálií Batistovou ze Žďáru a v roce 1933 se jim narodila 
dcera Soňa. V Písku pak učil v letech 1942 – 1974 na reálce a gymnáziu. Je pohřben na řepickém 
hřbitově, vpravo za kapličkou. 



Záliby našeho pana profesora byly velmi široké. Od zmíněného mariáše, přes hudbu až 
k výtvarnému umění. A také o tom uměl ve svých hodinách zajímavě povídat. Sám hrál na violoncello 
ve školním komorním orchestru (říkali mu kouřící cellista pro jeho nepostradatelnou cigaretu pod 
zahnědlým knírkem) a nám například vysvětloval, jak úžasné je hrát v kvartetu nebo ho poslouchat, 
jaká je to krásná harmonie nástrojů a jak nám až potečou sliny rozkoší, jako když (podle jeho slov) 
cucáme citron. Přitom se usmíval a mhouřil svá chytrá myší očka. Také nás upozorňoval na výstavy 
obrazů. To jsem tenkrát ještě nevěděl, že sám aktivně maluje a chodí se o tomto kumštu radit se svým 
mladším kolegou profesorem Doubkem, zdatným to grafikem a malířem. Mezi jeho další záliby 
patřilo rybaření a také rád chodil na houby. Tyto aktivity mu pak zřejmě zčásti vyplňovaly a 
usnadňovaly pobyt na venkově v Řepicích, kde se však nebránil ani tak prostým povinnostem jako 
pást krávu nebo pomáhat doma na statku. Když jsem se ptal paní Roudnické, jakým slovem nebo 
vlastností by svého otce charakerizovala, odpověděla, že byl přísný. Tak ho vidí i jeho kolega Doubek, 
jako neúplatného učitele na kterého neplatilo žádné přemlouvání nebo dokonce nátlak. 

 

 
  

Nelze nezmínit to, že spolu s Františkem Vejsadou vydal učebnici Sbírka úloh z matematiky pro 
gymnázia (SPN, Praha 1969, 687 stran). Pro její důkladnost používají tuto učebnici někteří učitelé 
matematiky na středních školách dodnes. Vyšla také ve slovenském a maďarském překladu. Není mi 
známo, že by některý z píseckých učitelů vydal knihu podobného rozsahu a významu. I tato učebnice 
nevznikla jen tak, stála ho značné úsilí (podle zřejmě trochu nadnesených slov své dcery přepočítával 
každý příklad tisíkrát). O pět let dříve publikoval též pojednání O progresivních metodách vyučování 
matematice. 

Pokusil jsem se zde shromáždit základní životní údaje o Františku Talafousovi, neboť čas 
pracuje neúprosně proti naší paměti. Vysokou profesní úroveň našeho matikáře jsem dokázal posoudit 
až během studia na univerzitě a troufám si jeho pedagogické schopnosti v matematice porovnávat s 
úrovní takových matematických kapacit, jako byl profesor Vojtěch Jarník při výuce matematické 
analýzy nebo profesor Vladimír Kořínek při výuce algebry. Je mnoho důvodů, proč bychom na tohoto 
významného píseckého pedagoga a skromného člověka neměli zapomenout. Takových nikdy nebylo a 
ani dnes není mnoho. Patří k chloubě píseckého gymnázia. 
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Poděkování: Za významnou pomoc, cenné informace a poskytnuté fotografie děkuji paní Soně 
Roudnické, paní Vlastě Chumové a panu profesoru Františku Doubkovi.  


