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Tisková zpráva

Odešel tvůrce českého Pascalu na ČVUT v Praze
Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze
(FIT) se ve středu 20. dubna 2011 rozloučila s doc. Ing. Karlem Müllerem, CSc.
Doc. Müller, který spojil celý svůj profesní život s Českým vysokým učením
technickým v Praze, zemřel 10. dubna 2011 ve věku nedožitých 65 let. Vystudoval
Fakultu elektrotechnickou a po získání inženýrského diplomu nastoupil v roce 1969
jako asistent na katedru počítačů FEL, kde působil posléze jako docent až do června
2009. Byl jedním z těch, kdo se významně podíleli na projektu založení Fakulty
informačních technologií ČVUT a v červenci 2009 se stal také zakládajícím členem
této fakulty.
Předmětem odborného zájmu doc. Müllera byly zejména kompilátory programovacích
jazyků, a v této oblasti získal nezpochybnitelné renomé. Byl autorem kompilátoru
jazyka FEL Algol a spoluautorem interpretačního systému TESLA LISP. Měl
rozhodující podíl na vytvoření FEL Pascalu a na zavedení Pascalu do výuky v 80.
letech. Byl hlavním autorem učebnice „Programování v jazyku Pascal“, která vyšla
v šesti vydáních, byla nejúspěšnější knihou SNTL vůbec a získala ocenění České
matice technické. Zasloužil se také o překlad ISO normy Pascalu a o české
názvosloví z této oblasti. Významně přispěl také k rozvoji systémů pro automatickou
tvorbu překladačů.
Spolupracovníci i studenti si doc. Karla Müllera vždy vážili nejen pro jeho vědomosti
a nesmírnou pracovitost, ale i pro jeho optimismus a schopnost operativně a rychle
řešit problémy. V doc. Müllerovi ztrácí mnoho členů FIT výborného kamaráda
a kolegu, studenti pak vynikajícího pedagoga, obětavého pracovníka ČVUT, který
převážnou část svého profesního života spojil s FEL a poslední léta pak s nově
vytvořenou FIT.
Kontakt pro média:
doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
tel.: 724 081 393
e-mail: josef.kolar@fit.cvut.cz
web: http://www.fit.cvut.cz/
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Příprava studijních programů Informatika pro novou fakultu ČVUT je spolufinancována Evropským sociálním
fondem a rozpočtem Hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA)
projektem CZ.2.17/3.1.00/31952 – „Příprava a zavedení nových studijních programů Informatika na ČVUT
v Praze“.
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě.
V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská,
architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 20 000
studentů. Pro akademický rok 2009/10 nabízí ČVUT svým studentům 85 studijních programů a v rámci nich 323
studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou
dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.
ČVUT se v tomto roce umístilo mezi 400 nejlepšími univerzitami světa, které vyhodnocovaly britské The Times.
Mezi světovými technickými univerzitami obsadilo 121. místo.

