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СТАНОВИЩЕ 

от  

ДОЦ. Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА 

 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ в професионално направление 3.1. „Социология, антропология 

и науки за културата“ 

Автор: Гергана Господинова Ганчева 

Научен ръководител: доц. д.с.н. Таня Чавдарова 

Тема на дисертационния труд „Отвъд трудовата роля: ангажираност на 

служителите със стопанската организация – фактори и тенденции“ 

 

 

1. Обща информация 

Предложената дисертация се състои от въведение, четири глави и заключение. 

Тя отговаря на общите изисквания за разработване на дисертационен труд и следва 

утвърдени в научната общност правила на представяне по отношение на структура, 

обем, използвани методи и стил на изложението.  

Дисертацията си поставя 2 основни цели:  

1) Да дефинира понятието „ангажираност“ на заетите в стопанските организации 

по начин, който да позволява операционализиране за целите на социологическото 

изследване;  

2) Да изследва състоянието, тенденциите и факторите на ангажираността при 

заети в компании от частния сектор в България в периода 2006-2014 

Дисертационният труд аргументира тезата, че „понятието за ангажираност на 

служителите има право на самостойно съществуване … като екстра-ролево поведение, 

което надгражда формалните изисквания на трудовата роля“. В емпиричен план, се 

изследва зависимостта на състоянието на ангажираност на служителите от различни 

фактори.  

Като спазва изискванията, авторефератът синтезира различните елементи на 

дисертационния труд и посочва постигнати резултати и приноси. 

 

2. Съдържателен анализ на научните постижения 
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Разглежданата дисертация е насочена към актуална и недостатъчно изследвана 

проблематика, свързана с трудовите роли и въпроса как служителите могат да 

допринасят повече за ефективността на стопанските организации. Опитът да се 

формулира ясно понятието „ангажираност“ се основава на преглед и анализ на 

съществуващи теоретични постановки. Докторантката демонстрира добри познания на 

състоянието на научната мисъл в разглежданата проблематика и целенасочено използва 

утвърдени автори като основа за търсената връзка между теоретичен анализ и неговите 

практико-приложни аспекти.  

Вторичният анализ на съществуващи данни представя ангажираността на 

служителите, като генерирана от различни техни характеристики (като възраст и 

позиция в служебната йерархия), от фактори на работната среда (като заплащане, 

отношения с колеги, кариерни възможности и т.н.) и в зависимост от индустриалния 

сектор, в който оперира компанията. 

Направеният опит да се систематизират тенденциите в ангажираността на 

служителите в България в периода 2006-2014 г. създава основа при евентуални бъдещи 

изследвания да бъде сравняван, критично обсъждан и допълван и така може да 

стимулира научни дискусии в рамките на разглежданата проблематика.    

Един допълнителен резултат от това, който ми се струва важен, е, че чрез 

целенасоченото обвързване на теоретичен подход с емпирични резултати се засилва 

възможната връзка между специализираните изследвания на стопанските организации 

и научните анализи. Това по принцип може да стимулира усъвършенстването както на 

научните, така и на специфичните фирмени изследвания.   

По този начин, дисертацията: 

- Обогатява съществуващите знания, като очертава конкретен подход за  

анализ на ангажираността на заетите; 

- Създава възможности постигнатите научни резултати да се използват в 

практиката на различни стопански организации.     

Като имам предвид всичко това, смятам че в съдържателен план дисертацията 

отговаря на изискванията към този тип научни трудове. Смятам също, че приносите на 

дисертацията са представени коректно в теоретичен и практико-приложен аспект в 

автореферата.  

3. Отражение на научните публикации в нашата и чуждестранната 

литература 
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Докторантката е автор на 6 статии, четири от които в научно-популярни 

издания, а една на английски език. Публикациите допринасят за стимулиране на 

дискусии по темата, разпространяване на научно-приложни резултати и в съдържателен 

план съответстват на изследваните проблеми в дисертационния труд. 

 

4. Критични бележки и предложения 

Представената дисертация е в рамките на проблематика, за която липсват 

достатъчно целеви изследвания и анализи и допринася за запълване на тази 

изследователска ниша на основата на вторичен анализ на съществуващи данни. Това е 

свързано с поредица от ограничения, които коректно са представени в работата и 

анализът целенасочено следва поставените задачи и цели. Това, обаче, често може да 

води до силно стесняване на фокуса и пренебрегване на други теоретични и 

практически перспективи. Работата се характеризира с известна апологетика на 

ангажираността на служителите към фирмите, при което: 

- Остават в страни други теоретични подходи, които обсъждат развитието 

на съвременния трудов пазар с различни понятия, напр. овластяване/ 

обезвластяване; прекариат вместо когнитариат; засилени процеси на 

фрагментиране и т.н. Интересно е да се обсъжда дали и как различно качество на 

трудовия пазар може да определя по различен начин ангажираността и нейните 

характеристики.  

- Би могло да се дискутира доколко представената обобщена картина за 

ангажираността на заетите и пазара на труда в България се нуждае от по-

специално изследване на конкретните особености на българския трудов пазар, 

доколкото трудовите правоотношения у нас е коректно да бъдат наричани 

„пазар“. Например, данни от Европейското социално изследване показват, че 

България е тази страна в Европа, в която работещите имат най-слаби възможности 

да влияят върху управленските решения на фирмите, в които работят. Вероятно е 

необходим специален анализ на въпроса дали това състояние влияе по някакъв 

начин на ангажираността. 

- При търсенето на практико-приложни ефекти изглежда важно 

доминиращата в работата гледна точка на работодателя да бъде допълвана и 

балансирана с гледни точки на други заинтересовани страни. 

- Като допринася за ефективността на стопанските организации, 

ангажираността на заетите може да влиза в противоречие с ангажираността към 



 4 

обществото. Напр. ангажираността може да е много характерна за мафиотски 

структури, за банкови служители на фалирали банки и т.н. (Предполагам 

например, че доскорошните служители на КТБ са били много ангажирани с нея) 

Струва ми се, че подобни въпроси са интересни за изследване. 

По този начин ми се струва, че една бъдеща работа би спечелила от критично 

преразглеждане на някои от заложените в дисертацията предпоставки и от известно  

„информационно разширяване” (А. Сен) - според него стесняването или разширяването 

на информацията, въз основа на която се прави преценката, може значително да 

променя самата преценка. 

Трябва да отбележа, че тези критични бележки са свързани не толкова с 

пропуски в разглежданата дисертация, колкото с предложения към докторантката за по-

нататъшна работа по темата. 

 

5. Лични впечатления за дисертанта 

Първата ми среща с Гергана Ганчева беше на вътрешното обсъждане на 

дисертацията в СУ. Много добро впечатление ми направи систематичния и коректен 

начин, по който докторантката се опита да отрази направените на това обсъждане 

бележки, предложения и препоръки и да подобри качеството на дисертационния труд. 

 

Заключение: 

Достойнствата на дисертационния труд, наред с покриването на различните 

нормативни изисквания за защита на докторска дисертация (включително и 

публикациите по темата) от страна на докторантката, са основанията ми убедено да 

предложа на научното жури да присъди на Гергана Господинова Ганчев образователна 

и научна степен „доктор” по професионално направление 3.1. „Социология, 

антропология и науки за културата.”  

 

1.04.2016 г.       Подпис: 

София        доц.д-р Мария Желязкова 


