STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014
Bod pořadu jednání:

Návrh na udělení Čestného občanství města Liberce doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc.

Zpracovala:

Ing. Jitka Strasserová, oddělení školství a kultury

odbor, oddělení:

odbor péče o občany, oddělení školství a kultury

telefon:

48 524 3381

Schválil: vedoucí oddělení

Mgr. Jan Hortvík

vedoucí odboru
Projednáno:

Mgr. Roman Král
v 6. RM dne 18.3.2014

Poznámka:
Předkládá:

Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.
primátorka Statutárního města Liberec
Kamil Jan Svoboda, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh Ladislava Duška, Zastupitele města Liberec, na udělení Čestného občanství města Liberce doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc. dle § 84, odst. 2) písm. s) Zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, jako čestné ocenění za badatelské a popularizační dílo v oblasti
školství a vzdělanosti

a ukládá
Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,
udělit Čestné občanství města Liberce docentu Rudolfu Andělovi u příležitosti jeho nadcházejících 90. narozenin v obřadní síni liberecké radnice za účasti Zastupitelů města Liberec.
T: 24.4.2014
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Důvodová zpráva
Zastupitel města Liberec a zároveň předseda Komise kulturní a památkové Ladislav Dušek se
obrátil na vedení města prostřednictvím Kamila Jana Svobody, náměstka primátorky,
s návrhem na projednání udělení Čestného občanství města Liberec doc. PhDr. Rudolfu
Andělovi, CSc., který výrazným způsoben ovlivnil vývoj a formování libereckého školství a
vzdělanosti.
Ve svém návrhu Ladislav Dušek uvádí:
„Jako výraz uznání občanů města Liberce navrhuji udělit Čestné občanství města Liberce doc.
PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc., za zcela mimořádné zásluhy o město, rozvoj mezilidských
vztahů, dosavadní badatelskou a popularizační vědeckou činnost u příležitosti jeho 90.
narozenin, v souladu s § 84, odst. (2), písmena s) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění.“
Důvodem k ocenění jsou hrdinské skutky, mimořádné zásluhy, nebo právě vědecká činnost,
která významným způsobem ovlivnila vývoj a formování určité oblasti života města, tedy
vzdělávání a kulturu. Ocenění se obvykle předává u příležitosti laureátova životního jubilea,
státního svátku, apod.
V případě schválení návrhu na udělení Čestného občanství města Liberec docentu Rudolfu
Andělovi navrhuje zastupitel Ladislav Dušek udělit toto Čestné občanství primátorkou města
Mgr. Martinou Rosenbergovou v obřadní síni radnice při slavnostním dubnovém zasedání
Zastupitelstva města Liberce.
Odbor péče o občany doručuje návrh na udělení Čestného občanství města Liberce radou
města odsouhlasit a zastupitelstvem města schválit.

Přílohy
č. 1 - Charakteristika kandidáta a jeho díla
č. 2 - Stručný pracovní životopis, vzdělání, zaměstnání, publikace

Příloha č. 1
Charakteristika kandidáta a jeho díla
Rudolf Anděl vystudoval reálné gymnázium v Liberci, Filosofickou fakultu UK v Praze – obor dějepis, zeměpis, v roce 1969 získal
na FF UK Praha doktorát filosofie, o rok později získal vědeckou hodnost kandidáta věd a
v roce 1991 se habilitoval jako docent Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem.
Svou pedagogickou dráhu začal R. Anděl na základní škole ve Vratislavicích u Liberce, poté
vyučoval na gymnáziu v Turnově a od roku 1953 se natrvalo usadil v Liberci zprvu jako učitel na vyšší průmyslové škole stavební a 1. 2. 1956 byl převeden na odbor školství Krajského
národního výboru, kde působil až do zrušení krajů v roce 1960.
Brzy po příchodu do Liberce se začal věnovat historii severočeské oblasti. Publikoval jak
v odborných sbornících, tak knižně. Uveřejnil své první metodické práce pro učitele dějepisu.
Od roku 1960 byl zaměstnán jako zástupce ředitele Pedagogického institutu v Liberci a po
zrušení Libereckého kraje přešel na Pedagogickou fakultu do Ústí nad Labem, kde až do 1969
vedl katedru dějepisu.
V období normalizace mu byla upřena vědecká hodnost docenta, i když ji řádně obhájil. Později mu byla dokonce zakázána práce na VŠ i vlivem jeho postoje proti okupaci země v roce
1968. Vzhledem k jeho znalostem německého jazyka mu bylo dovoleno vyučovat v Liberci
na Jazykové škole, později na SEŠ Liberec, kde působil až do r. 1989, ovšem se zákazem vyučovat dějepis.
V roce 1990 byl opožděně jmenován docentem československých dějin a působil také ve vědecké radě Univerzity J. E. Purkyně. Když vznikla myšlenka znovu založit pedagogickou
fakultu v Liberci, stál R. Anděl u jejího zrodu jako zakladatel i tvůrce. Byl iniciátorem koncepce studia dějepisu na FP v Liberci a do roku 1996 byl vedoucím katedry dějepisu. V letech
1990–1993 zastával funkci proděkana Pedagogické fakulty VŠST a v roce 1992 byl jmenován
členem vědecké rady Pedagogické fakulty a vědecké rady Technické univerzity. Ve vědecké
radě TU v Liberci působí dodnes.
Pan docent Rudolf Anděl byl čtvrt století aktivní jako pedagog i vědec na katedře historie FP
TU v Liberci. Kromě toho působil ve vedení Střediska pro koordinaci výzkumu na vysokých
školách, byl členem řídícího grémia programu Aktion Česká republika-Rakousko (spolupráce
ve vědě a vzdělávání) a do roku 2013 byl řádným a aktivním členem Historické komise Euroregionu Nisa. Kromě toho lze dodat, že je předsedou vědeckého periodika Fontes Nissae –
Prameny Nisy, spoluautorem připravované kolektivní monografie o Liberci (Nakl. Lidové
noviny) a autorem připravované knihy vybraných historických studií o nižší šlechtě na Frýdlantsku.
Významná je jeho přednášková činnost určená nejen odborníkům, ale i laické veřejnosti.
Zvláště jeho přednášky z historie Liberce a Liberecka, často se zaměřením na zdejší šlechtu,
jsou vždy hojně navštěvovány.
Docent Rudolf Anděl patří k osobnostem, které významným způsobem ovlivnily vývoj a formování libereckého školství a vzdělanosti. Zároveň je bezesporu osobností vysokého morálního kreditu. Přínos docenta Anděla ocenilo v roce 2004 Statutární město Liberec udělením
Čestné medaile města. V roce 2005 byl kandidátem na osobnost Liberecka v čtenářské anketě
Libereckého deníku. Technická univerzita v Liberci vydala v roce 2005 sborník věnovaný
docentu Rudolfu Andělovi u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. V roce 2009 převzal
z rukou libereckého hejtmana Zlatý dukát a Cenu pocty, udělovanou významným osobnostem
Libereckého kraje.
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