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Teoretická příprava, praktické zkušenosti: 
 
Organická architektura bylo studentce blízká už v době studia Fakulty architektury v Brně. Ostatně i  její 
diplomová práce svědčí o jejím vztahu k organickým formám.  
Rozhodla se hlouběji zabývat se i v teoretické rovině touto problematikou a zvolila si ji za téma 
disertační práce. Velmi brzy zjistila, že se musí zhostit nesnadného úkolu. Dostupné materiály týkající 
se organické architektury především pro bydlení nebyly dosud uceleně zpracovány a studentku čekala 
mravenčí práce prostudovat, roztřídit a shrnout  jednotlivé poznatky převážně ze zahraničních zdrojů ve 
smysluplný celek, který by byl impulsem pro její práci. Velkou výhodou byla její dobrá znalost angličtiny. 
 
Nejvýznamnějším přínosem pro doktorskou práci bylo nejen vytipování soudobých organických 
rodinných domů postavených ve středoevropských státech koncem 20. a v počátku 21.století, ale 
především však návštěva vybraných domů a osobní kontakt s jejími majiteli i architekty. Prostřednictvím 
anketních  otázek i osobních poznatků získala cenné informace, na základě kterých vypracovala 
charakteristiku domů, zpracovala jejich dokumentaci a rozdělila je do tří základních skupin podle 
předem stanovené metodiky. Výsledky jsou rovněž součástí publikace Soudobé organické domy – 
Evropa, na jejímž vzniku i vydání má doktorandka největší podíl. Na toto téma uspořádala i výstavu 
v prostorách FA a přednášku pro její studenty i pro studenty Ústavu architektury fakulty stavební. 
 Na základě  cenných  poznatků z cest do zahraničí, kde osobně poznala stavby organické architektury, 
definuje ve své doktorské práci rozdílnost evropského a amerického přístupu k organické architektuře 
s funkcí bydlení. 
Ing.arch. Marcela Nahorniaková Čábelková pracovala na své doktorské práci s velkým zaujetím a 
odhodláním práci zdárně dokončit. Ne vždy to měla lehké. V době studia se provdala, porodila dceru, 
ale rovněž pečovala o svoji těžce nemocnou maminku a musela se vyrovnat s její ztrátou.  
 
 
 



Zvolená metoda zpracování: 
 
Nejdůležitějšími metodami jsou: - sběr informací 

- analýza získaných materiálů 
- kriteria jejich hodnocení 
- definování hlavních výsledků práce 

Práce prokázala, že zvolená metoda pro stanovení cíle byla správná. 
 
Splnění stanovených cílů: 
 
Hlavním cílem doktorandky bylo poukázat na nejnovější trendy v navrhování staveb pro bydlení, utvořit 
ucelený přehled soudobé organické architektury pro bydlení ve střední Evropě a srovnat ji se světovou 
tvorbou.  Na základě získaných poznatků potvrdit hypotézu o možném vzrůstajícím trendu stavět 
organické domy pro bydlení i v budoucnu. 
Dále oslovit odbornou a laickou veřejnost, především pedagogy a studenty vysokých škol 
architektonického zaměření a získat jejich zájem o problematiku organických staveb. 
V tomto ohledu dosáhla stanoveného cíle. 
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Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě a připomínky k dizertační práci: 
Otázka: Kdyby jste měla možnost postavit dům pro svou rodinu, které aspekty (organického ?) domu by 
jste při návrhu preferovala? 
Připomínka k DP:  V průběhu zpracování DP, především v počátcích, se studentka potýkala 
s nedostatkem systematičnosti ve zpracovávání poznatků, ale zdárně tento nedostatek překonala. 
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