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Дисертационният труд на Надежда Цонева е върху психични 

феномени, с които съвременния човек се сблъсква често, но които са 

твърде сложни за изследване и обективизиране. Темата е безспорно 

актуална както в теоретичен, така и в приложен аспект. 

Разработването на тази тема изисква задълбочени теоретични 

познания и клиничен опит.  

Представеният дисертационен труд е в обем от 255 страници и в 

структурно отношение се състои от увод, 6 глави, изводи, препоръки 

за психотерапевтичната практика, заключение, използвана литература 

от 305 източника – 31 на кирилица и 274 на латиница и приложения. 

Текстът е онагледен с 20 таблици и 12 фигури. Тази структура на 

дисертационния труд отговаря на съвременните изисквания за този 

тип научна продукция. 

Изследванията на посттравматичното стресово разстройство, на 

привързаността при възрастните и на чувството за вина, както и на 

взаимовръзката между типа привързаност, реакциите на индивида 

към психичната травма и преживяването на вина са оскъдни. Известно 

е, че в резултат на психична травма, базовите убеждения свързани с 

позитивния Аз-образ се оказват напълно или частично разрушени, 

което поражда ужас и усещане за собствената уязвимост и 

безпомощност, водещо личността до дезинтеграция, при която 

индивида се нуждае както от подкрепата на средата, така и от 

професионална психологична помощ. 



С висок професионализъм са разгледани моделите на 

постравматичното стресово разстройство и психичната травма от 

класиците и съвременници на психодинамичните направления в 

психологията S. Freud, O. Fenichel, Sh. Ferenzi, I.G.Jung, D. Kalshed, 

M.Torok, A. Green, H. Vermorel и V. Frankl. Заслужено внимание е 

отделено на информационния модел на M. Horowitz, теория за 

емоционалната обработка на Rachman, когнитивния модел на Clark & 

Ehlers и на теориите на научаването. 

Привързаността като интеракция майка-дете има своите 

отражения в зрелостта. Тя оказва влияние върху резилианса и 

личностното функциониране, както и върху усещането за собствена 

стойност и значимост. 

Вината е разгледана като емоция, която ни помага да 

почувстваме страданието, болката и мъката на наранения човек. Тя 

ни кара да се чувстваме отговорни и води до психично израстване и 

съзряване на личността.  

Теоретичната част на дисертационния труд на Надежда Цонева 

показва висока ерудираност и задълбоченост, умение за 

систематизация и обобщение на ползваната литература. Тези умения 

й позволяват да планира и осъществи едно трудоемко емпирично 

проучване, чиито резултати имат пряк излаз в психотерапевтичната 

практика. Изследвани са 40 лица с ПТСР и 40 здрави контроли. 

Емпиричното изследване е добре описано. Ясно и точно са 

формулирани хипотезите, целта и задачите на изследването. 

Изследователската батерия е адекватна на целта и задачите на 

изследването и включва инструменти с висока надежност. 

Интерпретацията на данните е извършена на базата на количествен и 

качествен анализ. Качественият анализ показва отличните 

способности на Цонева да интерпретира качествено количествени 

данни, което служи за основа на препоръките за психотерапевтичната 

практика. Стилът на изложението е ясен и неутежнен.  

Авторефератът представя адекватно съдържанието на 

дисертационния труд. Приносите имат както теоретичен, така и 

приложен характер и са описани ясно и без излишна патетика. 



По темата на дисертационния труд, Надежда Цонева има 11 

публикации в престижни специализирани издания. 

Представеният дисертационен труд на Надежда Цонева 

отразява както дълбочината на познанията й в областта на 

клиничната психология и психопатология, така и нейният богат 

клиничен опит.  

Заключение: 

Актуалността на темата, уменията за анализ на литературни 

източници, прецизността в анализирането на емпиричните данни и 

умението да свързва научни данни с клиничната практика ми дават 

пълно основание да предложа на Уважаемото Научно Жури да 

присъди на Надежда Цонева образователната и научна степен 

ДОКТОР. 
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