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 Student Roman Božík zahájil doktorské studium v roce 2009. V prvních letech studia 

byl plný nadšení a odhodlání. Také podle toho vypadal sled úspěšně složených dílčích 

zkoušek. V krátké době absolvoval metodologický kurs z pedagogiky, srovnávací 

pedagogiku, podporu zdraví v pedagogické teorii a cizí jazyk – Angličtinu. První velké 

prodlení se objevilo v souvislosti s plánováním státní doktorské zkoušky, tu splnil až v 

akademickém roce 2014/2015. Posledních několik let plnil své studijní povinnosti na hraně a 

proto dvakrát obdržel hodnocení „B“, což znamená plnění s výhradou. Také to souviselo 

s tím, že student Roman Božík nepříliš komunikoval. Vím, že má své povolání, které je 

náročné, a to nejenom časově. Také to přikládám jeho problémům se zdravím. Proto jsem dal 

studentovi vzhledem k jeho problémům poslední možnost - odevzdat disertační práci 

nejpozději do konce ledna 2017. Tuto podmínku více méně splnil.  

 Během studia kromě studijních povinností absolvoval několik kurzů a školení blízkých 

jeho profesi (to do jisté míry souvisí s jeho velkou angažovaností v profesi, která jej odváděla 

od studia, ale na druhou stranu je fakt – že jeho profese velmi úzce souvisí s tématem 

disertace) a rovněž z oblasti dalšího vzdělávání pedagogů - Psychosociální výcvik, Twinning 

project v oblasti systému pomoci pro závislé, kurz Minimálne signály pri práci s klientom so 

zameraním na obhajobu práv ľudí s postihnutím, Zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej 

a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok aj. Získal tím také 

několik oprávnění a certifikátů.  

 Svou profesi dělil mezi akademickou dráhou a profesní dráhu ředitele a konzultanta 

v resocializační středisku pro drogově závislé „Adam“. Vyučoval na Univerzitě Komenského 

v Bratislavě na Pedagogické fakultě (Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky) a nyní 

na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na Fakultě humanitních studií (Ústav školní 

pedagogiky). I v tomto případě platí, že doktorské studium, výuka a práce v resocializační 

středisku byly obsahově velmi propojeny. Neodpustím si poznámku, že i z tohoto důvodu 

mohlo být studium skončeno mnohem dříve, než jak bylo ukončeno (v posledním možném 

roce studia). 

 Jeho publikační činnost je spojená především s konferencemi, doktorskými nebo 

jinými. Student udává osm položek, z toho je polovina zahraničních. Množství sice není sice 

s ohledem na osm let studia nikterak oslňující, ale je postačující. Bylo by záhodno, aby své 

některé výsledky z disertační práce autor publikoval. Stálo by to za to. 

 Disertační práce je zaměřena na problematiku protidrogové prevence dětí a mládeže ve 

školním prostředí. Autor se zaměřil na působení učitelů - koordinátorů prevence (SR) - 

školních metodiků prevence (ČR) v rámci preventivních procesů, které jsou zaměřeny na 

drogové závislosti ve škole. Práce má komparativní charakter, protože mapuje působení 

učitelů ve speciální pozici ve dvou zemích, na Slovensku a v České republice. Autor 

pojmenovává úlohy a cíle působení těchto učitelů, a jejich pozici koordinátora prevence 

drogových závislostí - školního metodika prevence jako jednoho z článků prevence. Popisuje 

vzdělání těchto specialistů, další vzdělávání koordinátorů prevence/školních metodiků 

prevence. Popisuje ideální obraz osobnosti těchto pedagogů, upozorňuje na rizika jeho práce a 



etickou stránku této pozice. také si všímá sebeobrazu koordinátorů prevence drogových 

závislostí a školních metodiků prevence.  

 Práce má standardní kvalitu a splňuje požadavky kladené na tento typ prací. Pokud 

bych na práci něco změnil, tak bych jistě ještě doporučil rozvinout závěry celé práce. 

Vzhledem k tomu, kolik materiálu doktorand nasbíral, mohlo být závěrů a doporučení více. 
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