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a) k  aktuálnosti zvoleného tématu 
Organická architektura je specifickou cestou ve vývoji stavění a její projevy v oblasti bydlení 
se vymykají běžnému standardu. Je to tedy velmi úzce vymezená kategorie způsobu 
architektonické tvorby. 
Požadavky na způsob života nejsou u všech lidí stejné a není proto možné najít jednu, tu 
nejlepší, formu bydlení, která by vyhovovala všem ve stejné míře.  
Proto je toto téma aktuální, ne tak výrazným vlivem na současnou produkci staveb pro 
bydlení, jako tím, že rozšiřuje rozmanitost její nabídky a zachycuje tendence, které nejsou 
příliš publikované a přitom naznačují jeden ze současných trendů vývoje navrhování. 

 
b) ke splnění sledovaného cíle 
Sledovaného cíle, který si doktorandka velmi zřetelně stanovila, jako snahu o příspěvek 
k tématu bydlení, dosáhla především v části věnované přehledu výskytu organické 
architektury. V jednotlivých kapitolách pak přináší příklady domů, hodnotí je a rozebírá 
názory jejich tvůrců. To jsou bezesporu informace které, jak si stanovila, mohou zaujmout 

pedagogy na vysokých školách architektury a být dále využity ve výuce. 
Je poněkud zvláštní, že v řazení kapitol není stanovení cílů, jak je zvykem, na začátku, ale na 
konci práce. 
 
c) ke zvoleným metodám zpracování 
Postup práce, snažící se dobrat předpokládaných závěrů, odpovídá standardním metodám 
analýzy sebraných materiálů a dat a následně syntetickému vyhodnoceni poznatků. Metoda 
syntézy je v práci vyjádřena nepřesně jako kriteria jejich hodnocení. Stanoveni kriterii je 
přitom pouze nezbytným předpokladem k jakémukoliv posouzení děl. 
Stejně jako předchozí, je tato kapitola nezvykle řazena mezi poslední. 

 
d) k výsledkům disertační práce 
Jak si doktorandka stanovila, jde ji především o nastínění vývoje v rámci organické 

architektury. 

Mam výhrady k předložené definici organické architektury, podle ní a příkladů v práci 
uvedených bych řekla, že organickou architekturou je jakékoliv dílo, které upoutá svoji 
formou, je harmonicky a s citem zasazeno do krajiny a je ekologicky přátelské k životnímu 
prostředí. To je ale definice dobré architektury obecně. Pojem organická architektura, je 
podle mého názoru sevřenější a charakterizuje tvorbu využívající měkkých tvarů, které 



nemusí být vždy inspirovaný hlemýždi, listy, stromy, natož kameny nebo krystaly, které jsou 
navíc anorganické. 
Myslím, že jde o způsob přemýšleni tvůrce, jeho životní postoje a přístup k návrhu, který je 
zpravidla v jeho díle dobře čitelný, přestože nejde jen o pokroucené tvary domu, zemljanky či 
jiný, na energii pokud možno nezávislý, objekt. 
Moje výhrada tedy není k zvolenému tématu, ale spíš k výběru příkladů. Mnohé z nich bych 
nahradila nebo vynechala. Ale výběr samozřejmě není na mně a autorčino právo na něj 
respektuji. Soubor dokumentujících děl, by se však měl především věnovat obytným 
stavbám, jak je uvedeno v podtitulu a stavby veřejné mohou sloužit pouze jako ilustrativní. 
Jejich funkce a využiti jsou jiné a často nejsou zatíženy tak přísnými typologickými požadavky, 
jako jsou ty na bydleni. 
Disertační práce však vykazuje spoustu úsilí, práce v terénu, snahu o hodnocení podle 
vytvořených kriterií. Jsem si také vědomá toho, že obecně je velmi těžké racionálně hodnotit 
architektonická díla, protože se posuzovatel nemůže zbavit svých subjektivních pohledů a 
intuitivního vnímáni, zvláště je-li sám tvořivým architektem. 
Hlavním výsledkem práce je snaha o ucelený přehled ilustrující historicky vývoj, mapující 
současnou organickou tvorbu ve zvoleném teritoriu střední Evropy a naznačující tendence 
vývoje. Očekávala bych však důkladnější shrnutí tohoto průzkumu v závěrečné kapitole. I 
když určité závěry najdeme v předcházejících kapitolách, je závěrečné heslovité shrnuti pro 
mě neuspokojivé. 
Po formální stránce dosahuje předložená práce, s výjimkou již zmíněného řazení kapitol, 
dobré kvality. Citace jsou uváděny standardním způsobem, práce je přehledná, srozumitelná 
s dobrou grafickou úpravou.  
 

e)    k významu pro společenskou praxi 
Téma disertační práce je v oblasti bytové výstavby okrajové. Pokud vím, tak není komplexně 
zpracované a nabízí tedy soubor poznatků využitelných především pro studenty, kterým 
může pomoci v rozhodování, kterou cestou se vydají ve své tvořivé praxi. 
Nesouhlasím však s tím, že je to v dnešní uvolněné a všem trendům tvorby přístupné době, 
jedině správné směřování. 
 
 
 
Disertační práci jsem přečetla s profesním zájmem. Ač moje poznámky mnohdy vyznívají 
kriticky, jsem velmi ráda tomu, že se otevírá pole pro fundovanou diskusi nad tématem, 
které si zájmu zaslouží. 
Mohu tedy konstatovat, že předložená práce splňuje podmínky kladené na disertační práci.  
Paní Ing. arch. Marcela Nahorniaková-Čábelková prokázala schopnost pracovat systematicky 
s využitím dostupných materiálů při zaměření na neotřelé téma, a proto navrhuji, aby jí byl 
po úspěšné obhajobě udělen akademický titul "philosophiae doctor" ve zkratce Ph.D. 
 
Přeji doktorandce hodně úspěchů v osobním i profesním životě architekta, zvláště pak v 
oblasti dotýkající se jakkoliv tématu bydlení. 
 
 
 
 
 
V Brně dne 5.4.2012 


