
Posudek bakalářské práce studentky Dominiky Taklové na téma „Muzeum Rothschildů“. 

Dané téma si studentka vybrala z několika důvodů. Pochází z Ostravska a zná město poměrně dobře. 
Sleduje rostoucí  tendence místa a jeho  pozitivní kulturní vývoj. Za poslední roky vzrostl 
mnohanásobně počet návštěvníků Ostravska. Dolní oblast Vítkovic je čtvrtou nejnavštěvovanější 
atrakcí v ČR. 

Hlavním tahounem tohoto trendu jsou hornické památky a show kolem nich předváděná J. 
Pleskotem a Janem Světlíkem znáným to tandemem. Taktéž spojení Dolní oblasti s centrem Vítkovic 
se stává stále více realitou. V okruhu Ostravské aglomerace žije cca 10 mil. obyvatel. Městská část 
Vítkovice, charakteristická svou půvabnou cihlovou zástavbou z předminulého století má velký  
potenciál do budoucna.

Nyní postrádá záchytný bod zastavení, odpočinku, zábavy ale i ponaučení. Tuto funkci by mohlo do 
budoucna naplnit právě studentkou navrhované muzeum Rothschildů. Toto by připomnělo, že 
globálně aktivní rod Rothschildů byl úzce spjat i s historií města Ostravy, Vítkovic a to 
nezanedbatelnou formou.

Studentka si vytyčila historicky důležité momenty na jedné straně, na druhé straně si stanovila 
podrobný stavební  program, aby místo sloužilo více účelům. Po důkladné analýze místa – dobře 
zvoleného, věnovala spoustu času hledání architektonické formy, která by byla zcela soudobá, 
flexibilní, univerzální, prostorová, ale také aby byla čímsi provázaná s minulostí a s unikátním místem 
ve kterém má vyrůst. Chce tak zdůraznit filosofii rodu Rothschildů, která ctí tradici ale staví na ní svůj 
megaúspěch v historii podnikatelství a finančnictví. Studentka vhodně zvolila prostorově tuhou 
obloukovou železobetonovou konstrukci s volným půdorysem. Tam umístila uvážlivě jednotlivé 
provozy  muzea tak, aby vyhověly všem skupinám a zájmům obyvatelstva. Budova je tak navržena 
velkoryse a předpokládá velkou návštěvnost. 

Architektura objektu pracuje s jasným červeným zabarvením povrchu vnějšku  a pohledovým 
betonem osvěleném shora vevnitř.

Formální členění tvaru zastřešení odpovídá otvorům oken a vchodů, struktura je tímto kompaktní a 
kompatibilní v daném místě docela zachovaného průmyslového historismu, pseudogotiky převážně. 
Urbanisticky je tím  do města zapojen vhodně. Nebylo zapomenuto na parkování a dopravní napojení 
vůbec. Diskutabilní je pro mne velikost této investice a víra studentky v návštěvnost tohoto zařízení a 
to je také otázka k zodpovězení. Detail, ač velmi zjednodušený by mohl fungovat. Práce je vyvážená 
standardní. Hodnotím ji výborně minus.
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