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Дисертационният труд е обсъден, апробиран и предложен за официална
защита на 24.04.2018 г. от разширен състав на катедра „Индивидуални
спортове и рекреация“ към Департамента по спорт на Софийския Университет
“СВ. Климент Охридски“.
Предложеният за обсъждане дисертационен труд има за цел да се
усъвършенства методиката на силовата подготовка в спортните училища, чрез
въвеждане на мениджърски подход в обучението и тренировката.
Проблемът с функционалната подготвеност и развитието на двигателните
качества, в частност силовите, при подрастващи спортисти е изключително
актуален за съвременните условия, при които протича учебно-тренировъчния
процес на българските ученици – спортисти. В условията на глобалните
технологии и интелектуализация на спорта за високи постижения,
мениджърските технологии и менажирането на спортната подготовка би могло
да бъде едно от направленията, които да доведат до оптимизиране на
тренировъчната работа. Мениджърския подход в моделирането на
тренировъчната дейност и вграждането /адаптирането/ на конкретни
мениджърски принципи, очертават конкретни ползи за изграждането на
спортен
интелект,
стимулиране
на
самостоятелната
работа
и

самоуправлението на учебно-тренировъчната и състезателна дейност на
учениците-спортисти, като едновременно с това се развиват и нови, на повисоко интелектуално ниво, комуникационни взаимоотношения между
учителя–треньор и ученика–спортист. Именно това доказва автора на
дисертационния труд, като прави ценни препоръки за практиката.
Дисертационният труд отговаря на всички изисквания по чл. 31, ал. 2 от
Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в Софийски Университет “Св. Климент Охридски“.
Той е в обем от 157 страници (без приложенията – 8 стр.) и включва 34
таблици, 33 графики и 6 фигури. Библиографията включва 111 литературни
източници, от които 14 са от интернет източници.
В глава 1. Постановка на проблема, авторът прави задълбочен анализ на
същността, характеристиката и особеностите на спортната дейност в спортните
училища и прави ретроспективен преглед и анализ на изследвания върху
силовата подготовка на учащите се и на факторите, влияещи на ефективността
ѝ. Посочват се възможностите за интегриране и използване на мениджърски
подход при организацията и провеждането на самостоятелна функционална
подготовка в 3 спорта – борба, волейбол и гребане.
Целта и задачите в глава 2, са добре формулирани, както и ясно обяснени
методите и организацията на изследването. Ясно е обяснена и методологията и
характеристиката на изследването, както и целта, задачите и възможностите за
дигитализиране на силовата подготовка, залегнала в експерименталната
методика.
Анализът на резултатите в глава 3 показва, че дисертантът добре борави с
математико-статистическите методи и съобразно с тях предлага нормативна
база за оценка на постиженията в конкретните тестове за контрол на
функционалната подготвеност в спортовете борба, волейбол и гребане. Висока
оценка заслужава това, че нормативите са създадени за практическо
приложение в изследването на възможностите за мениджърски подход в
тренировъчния процес на учениците-спортисти. Този подход акцентира върху
самообучението, самоконтрола и самоорганизацията от страна на учениците,
което има значим принос в реализирането на високи резултати в посочените
три спорта. В този раздел са посочени реалните възможности за оптимизиране

на връзката между учител-треньор (обучаващ) и ученик-спортист (обучаван),
чрез използване на ефективни технологически модели за информационнокомуникативни взаимодействия между тях.
Изводите и препоръките в глава 4, съответстват на поставените цел и задачи и
са с висока стойност за практиката.
Предложената ни разработка показва, че авторът добре познава и борави с
материята и в тази връзка експериментално извежда основни фактори,
влияещи положително върху организацията и управлението на учебнотренировъчния процес и развитието на кондицията, интелекта и личностните
качества на учениците-спортисти.
Както може да се предполага, авторът експериментално очертава и доказва
необходимостта от внедряването на мениджърски подход при изработването
на специализирани програми за функционална подготовка в различните
видове спорт.
Предоставените от дисертанта Василеса Йорданова Калайкова 3 публикации са
свързани с темата на дисертацията и отговарят на изискванията по чл. 30, ал. 1,
т. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
заемане на академични длъжности в Софийски Университет “СВ. Климент
Охридски“. Те разкриват задълбочените познания и компетентност на автора в
научната област, в която е дисертацията.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Дисертационният труд на тема: ”МЕНИДЖМЪНТ НА МЕТОДИКА
ЗА СИЛОВА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНИ УЧИЛИЩА” съдържа
иновативни и оригинални научни приноси, които са резултат от изследванията
и експерименталната работа на докторанта и напълно отговаря на
изискванията за подобен вид разработки. Това ми дава основание за
положителна оценка. Предлагам на уважаемото жури да бъде присъдена на
неговия автор Василеса Йорданова Калайкова образователната и научна
степен „доктор”.
15.05.2018 г.
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доц. д-р Юлиан Карабиберов

