
Mgr. Richard Biegel 

Mgr. Richard Biegel nastoupil do prezenčního doktorského studia 1. 1 O. 2003. Jeho 

výzkumný program se týkal architektury raného klasicismu v Čechách a byl přijat pod 

názvem "Tendence a vlivy v české architektuře 1751-1790". Počáteční datum bylo 

určeno úmrtím posledního velkého architekta českého vrcholného a pozdního 

baroka, Kiliána Ignáce Dientzenhofera, druhé datum pak koncem vlády císaře Josefa 

ll. Obě uvedená data představují nepochybná rozmezí v umělecké tvorbě i v širší 

kulturně-společenské atmosféře dané doby a jejich volba je tak velmi uvážená. 

Záměrem práce i s ní spojeného průzkumu bylo nejenom přesnější podchycení 

svébytného uměleckého profilu doby, kterou většina dosavadní literatury (včetně 

posledního zpracování Dějin českého výtvarného umění, kde tuto kapitolu zpracoval 

E. Poche) pojednává s určitými rozpaky jako dobu přechodnou , či dobu pouhého 

vyžívání barokních kompozičních vzorců , ale i zhodnocení středo- a západoevropské 

architektury druhé poloviny 18. století a podchycení inspiračních vazeb české tvorby 

na slohově dominantní střediska . 

V rámci zpracování svého výzkumu absolvoval kolega Biegel dvousemestrální stáž 

na univerzitě Panthéon-Sorbonne v Paříži (akademický rok 2004/2005) a semestrální 

stáž na UNI Wien u prof. H. Lorenze (zimní semestr 2005/2006). Z obou pracovišť 

došly na kolegu Biegla velmi dobré reference z hlediska jeho aktivního zapojení do 

práce na univerzitě a cílevědomosti provádění výzkumu. 

Ačkoli Mgr. Biegel absolvoval tří semestry zahraničních stáží, plnil přesně a včas své 

jednotlivé studijní povinnosti. Státní doktorskou zkoušku složil 26.9. 2006 a současně 

si zažádal o převedení do kombinované formy studia na dobu dopisování disertační 

práce. 

Během celého studia plnil Mgr. R. Biegel vynikajícím způsobem všechny povinnosti . 

Vědecky pracoval zcela soustavně , publikoval dílčí výsledky své práce a účastnil se 

několika konferencí. (Viz příloha) . Právě dokončovaná disertační práce je 

nepochybným přínosem v poznání počátků klasicismu v Čechách a ve střední 

Evropě a výkonem vskutku zralého badatele. 

V Praze, 18. dubna 2008 


