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 Темата за формирането и развитието на комуникационни умения 

е една от. т.нар. вечно актуални теми. Тази актуалност се засилва и от 

факта, че равнището на комуникационна компетентност за образования 

човек, живеещ в 21 век, безусловно се включва в изискванията за висок 

професионализъм. Нещо повече – каквато е темата на настоящата 

дисертационна разработка, не бихме могли и да си представим 

мениджъри, т. е. управленци на различни нива в йерархията на 

организациите и държавата, които да не притежават умения за 

общуване. В този смисъл, за мен е извън съмнение актуалността и 

необходимостта от сериозна разработка по зададената тема. Бързам и 

да кажа още в началото, че формулировката на дисертационната тема е 

много ясна, кратко и прецизно формулирана.  

 Дисертационното изследване – теоретично и емпирично, е 

реализирано в класическите 3 глави, структура, на която аз като научен 

ръководител на докторанти и рецензент, много държа. Трите основни 

глави са придружени от увод, заключение, използвана литература и 

приложения. Така структурирана, дисертацията обхваща 172 страници 



без приложенията. Цитирани са 131  литературни източника, 15 от 

които, са интернет източници. Не малка част от използваната научна 

литература е на английски език. Характерът на литературата – 

цитирани са водещи изследователи в областта на комуникацията и 

управлението показва, че докторант Ведър познава отлично научната 

сфера, в която разработва дисертационната си теза 

 В увода е представена мотивацията за избор на темата, нейната 

актуалност, целите и задачите на теоретичното и емпиричното 

изследване, както и накратко структурата на самата дисертация.  

  Първа глава от работата е посветена на обстоен теоретичен 

анализ на ключовите понятия и концепти, фигуриращи в заглавието на 

темата. Като започва с преглед на разбиранията и теориите на 

класическата тема за комуникациите, докторантът дискутира и най-

новите виждания за комуникативната компетентност и завършва с 

изискванията за равнището на комуникационните умения при 

бъдещите мениджъри. Още в теоретичния анализ личи способността на 

докторант Олимпия Ведър да анализира и логически свързва в 

консистентни модели различни теории и концепти. Или, според мен тя 

изцяло притежава качествата на добър теоретик-анализатор. 

 Втората глава на дисертацията бих определила като 

методологична,  методична и емпирична. В нея докторант Ведър 

изяснява цялостната методология на емпиричното социологическо 

изследване. По отношение на методичната част, докторантът заслужава 

моите поздравления. Като креативен изследовател Олимпия Ведър 

създава собствен въпросник, апробира го, измерва надеждността му и 

след това го прилага в изследването си. 



По отношение на емпириката във втора глава бих казала, че са 

спазени прецизно всички изисквания за провеждане на изследването. 

Проведени са две пилотни изследвания, размерността на извадката дава 

възможност да се направи разделение по демографски особености на 

респондентите, както и според други фактори – например, трудов опит 

на изследваните лица.  

Резултатите са представени много добре – в таблици. 

Благодарение на това, читателят има възможността да следи за 

адекватността в интерпретацията им. Тя също е на нивото на 

теоретичния анализ и емпиричната процедура: Никой от резултатите не 

е подценен, както и няма свръх интерпретация.  

След като се запознах и с втората глава от дисертацията, у мен се 

затвърди мнението, че докторант Оломпия Ведър, която кандидатства 

за присъждането на степента „Доктор“, всъщност е не прохождащ, а 

утвърден изследовател в своята област.  

С такава нагласа преминах към третата, заключителна глава на 

дисертацията. За мен тя е подчертано специфична, тъй като се 

фокусира върху много конкретна тема: „Развитие на комуникационни 

компетентности чрез обучението по управление на човешките 

ресурси“. Или, от общите теоретични модели през методологията и 

изследването на комуникативната компетентност, докторант Олимпия 

Ведър конкретизира дисертационната тема в още по-голяма дълбочина 

като дефинира ролите на преподавателя и изследователя, за да проведе 

дидактически експеримент. Той се основава на споделения 

преподавателски опит при работата по три учебни формата в 

семинарните занятия по дисциплината „Управление на човешките 

ресурси“. За мен като преподавател беше особено интересно да 



проследя справянето на студентите със задачите, които им  се поставят: 

подготовка и презентация на курсов проект, работа върху казуси и 

ролева игра. Главата завършва с обобщаване на опита от проведения 

експеримент и най-важното – стига се до препоръки за дейността на 

студентите като евентуални бъдещи мениджъри. Отново креативно, 

резултатите са оформени в таблици. Казвам креативно, защото 

таблиците в тази глава не са с числов, а са с текстови материал, който 

представя обобщенията по много прегледен начин. 

 Заключението препраща към замисъла на дисертационната 

работа, както и постигането на конкретните цели и доказването на 

хипотезите. Много добро впечатление ми направи и това, че 

заключението завършва с перспективите за бъдещи проучвания, но не в 

абстрактен, а в твърде сериозно конкретизиран план. 

Освен широкообхватната библиография, за която споменах в 

началото на рецензията си, дисертацията включва и 11 приложения, 

които освен някои теоретични текстове, включват и използваните в 

изследванията въпросници. 

Авторефератът отговаря на изискванията като синтезира 

цялостната дисертационна разработка. 

Приемам приносите така, както са формулирани. Според мен 

най- съществените от тях са, от една страна, очертаване на обща рамка 

на комуникационни компетентности за бъдещи мениджъри, която дава 

възможност за формиране и развитие на комуникационни компетентности 

у студентите, и от друга – създаването на модел и инструментариум за 

идентифициране на комуникационни компетентности в професионална 

среда. 



По темата докторант Ведър има четири публикации на български 

език, една от които, е в съавторство. 

Както личи от изтъкнатото дотук, преценката ми за 

дисертационната работа на Олимпия Ведър е изцяло положителна. Бих 

си позволила две бележки и една препоръка за бъдещата дейност на 

докторанта:  

 По отношение на съдържанието на дисертацията: По-ясна 

формулировка на основната теза. В дисертацията тя се 

подразбира, но никъде не я открих, изказана в експлицитен 

вид още в увода, затова и липсва препратка дали тезата се 

доказва в заключението.  

 Както казах, автореферата реферира точно 

дисертационната разработка. Струва ми се о9баче, че 

можеше да е още в по-лаконичен вид. Изложението е на 61 

с., което е много обширно дори за голям докторат. 

Например, според мен, можеха да се дадат в обобщен вид 

резултатите, а не да повтарят еднотипно таблиците от 

дисертацията; не е необходимо и да се дават две  

съдържания – на автореферата и на дисертацията и т.н. 

 Пожелавам на докторант Ведър, която за мен е отдавна 

формиран изследовател, по-широка публикационна 

дейност, включително на чужди езици. 

 

Естествено тези малки бележки, както вече посочих, не 

омаловажават много добрата работа по темата на дисертацията на 

Олимпия Ведър. 

 



Заключението ми е: 

Дисертационна тема: ”Формиране и развитие на комуникационни 

умения за бъдещи мениджъри” е разработена на високо теоретично и 

емпирично равнище. Прилагането на получените резултати в 

българската практика биха допринесли за по-доброто обучение на 

бъдещи мениджъри и на теоретично, и на практическо – като 

компетентности, равнище. Впечатляващи са емпиричните проучвания и 

проведения дидактически експеримент. Теоретичните анализи и 

емпиричните изследвания изявяват способностите на докторанта като 

много добър изследовател. Затова на мен ми се струва, че защитата на 

докторат в случая е дори позакъсняла. Всичко това оформя 

категоричното ми мнение, че рецензираната дисертация удовлетворява 

и най-високите изисквания и затова убедено предлагам на научното 

жури да присъди образователната и научната степен „Доктор” на 

Олимпия Йорданова Ведър-Величкова. 
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