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Slovní hodnocení: 

Úvodem 
Při zpracovávání tématu Reflexe prostoru, si diplomová práce klade za cíl změnit pohled na eloxova-
ný materiál a posunout tento čistě technologicko-chemický proces do umělecké roviny.  
 
Myslím si, že autor tohoto ambiciózního cíle dosáhl, byť konečné vzezření materiálu od původní ideji 
zlehka odbíhá. To však neznamená, že by dílo ztrácelo estetickou či koncepční hodnotu, naopak jde 
vidět co „elox“ snese a kam až ho výtvarník může posunout. Z textové části vyplívá, že student Sa-
muel Šrom na své závěrečné práci pracoval několik let, třebaže jen v teoretické rovině. Jeho práci při 
pravidelných konzultacích pozoruji již delší dobu a je nutno potvrdit významný progres v jeho tvorbě. 
 
Silné stránky 
Na tomto tématu si nejvíce cením, jak se autor po hlavě ponořil do hledání výtvarně-designérské ces-
ty, které mohla dopadnout fiaskem. Naštěstí výsledek je nadmíru překvapivý. Práce je vyvážená, kde 
se mísí minimalismus, který je pro Brněnské výtvarníky tak typický s naprostou uvolněnou expresí.  
Takovým nejpoutavějším zástupcem je kupříkladu dílo „modré eloxované trubky“, která ve mně vyvo-
lává dojem srolovaného Rothkova obrazu.   
Nakonec bych ještě zmínil velmi dobře až encyklopedicky popsanou technologickou průpravu jeho 
tvorby. 
 
 
Slabé stránky 
Jedinou slabou stránkou je počet prací. Je mi jasné, že materiál je velmi drahý a pro studenta mnoh-
dy nedostupný, tedy pokud si nenajde sponzorský dar, leč pokud chce výtvarník mít výstupní data z 
experimentů, potřebuje mnoho vzorků. Naštěstí je tato série dostačující pro další „posouvání“, zatím 
neprobádané výtvarné tvorby. 
 
Přínos práce pro daný výtvarný obor. 
Hlavním přínosem vidím Samuelův úhel pohledu a promyšlený koncept na využití barevného eloxu ve 
výtvarném umění a hlavně designu. Autor díla balancuje na hraně výtvarná a všedního průmyslu, což 
je pro mne a snad i pro ostatní výtvarníky velmi zajímavé. 
 
Hodnocení 
Práce je pečlivě zpracovaná jak po technické stránce, tak z hlediska konceptu, hodnotím ji tudíž 
známkou A. 
 

 

Otázky k rozpravě: 

1. Proč jste nezkoušel na plech malovat například figurativní výjevy, když se jedná o „experiment“ ?  
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2. Chtěl by jste v této tvorbě pokračovat i nadále a co by jste chtěl s elexováním dál zkoušet? 

 

 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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