
РЕЦЕНЗИЯ 

 

по дисертационния труд „Зависимост на речевите нарушения 

при деца с вродени цепнатини на небцето (ВНЦ) от хирургическата 

интервенция и от тежестта на първичните анатомични увреждания” на  

Марта Венелинова Василева за присъждане на образователната и научната  

степен „доктор” в професионално направление 1.2. Педагогика – Логопедия. 

 

от проф. д.п.н. Васил Хараламбов Стамов 

 

1. Съответствие с нормативните изисквания  

Приемам заповед № РО38-143 от 2.04.2014 г. на ректора на СУ „Св. Климент 

Охридски” за утвърждаване състава на Журито за защитата на дисертационния труд на 

редовния докторант Марта В. Василева като потвърждение, че са спазени всички 

изисквания на процедурата по ЗРАС в Р. България и съответните подзаконови актове. 

Тази заповед е основание да рецензирам дисертационния труд като член на Научното 

жури. 

 

2. Сведения за докторанта 

Марта В. Василева е родена на 2.08.1982 г. През 2000 г. завършва НГДЕК. От 

2000 до 2004 г. е студент по СП-логопедия и придобива бакалавърска степен по 

логопедия. Продължава обучението си в магистърската програма и завършва същата 

през 2006 г. Продължава квалификацията си в 4 семинара, в 2 програми за обучение, 

получава 5 сертификата и 1 диплома. Участва в 1 научна конференция. По-голямата част 

са свързани с тематичната област на доктората. През периода 2010-2013 г. е редовен 

докторант по логопедия в СУ.  

От 2005 г. работи в бизнес- и неправителствени организации, в логопедически 

институции като логопед и като хоноруван асистент по логопедия във ФНПП на СУ. 

Постоянен е афинитетът към логопедическата практика 

През 2013 и 2014 г. има декларирани 2 статии под печат в сп. „Специална 

педагогика” и 1 доклад в сборник от научна конференция в ШУ. Всички са по темата на 

доктората.  

Владее и ползва английски и гръцки език. 
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Всички данни показват целенасочена и тематично центрирана дейност. Научните 

интереси са в синхрон с учебната и трудовата дейност. Дисертационният труд е 

закономерен резултат от целокупната активност на М. Василева. Ето защо с удоволствие 

приемам рецензирането на дисертацията. 

 

3. Анализ и оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд е разгърнат на 195 страници – текст, таблици, графики и 

библиография. Структурно е композиран в три глави: 

1. Литературен анализ на проблема за вродените цепнатини на устната и/или 

небцето (ВЦУН). 

2. Програма на изследването. 

3. Анализ на резултатите от изследването. 

Отделно са представени увода, изводите и научните приноси. 

Уводът е пестелив и още в него се определя обхватът на изследването: влиянието 

на оперативните техники на Сомерлад и Уардил-Килнер върху говорното разстройство 

на децата с вродени цепнатини на небцето. В съответствие с този личен избор ще 

протече и анализът на дисертационния труд. От тази гледна точка формулировката на 

темата е коректна, като е включен и критерият „тежест на първичните анатомични 

увреждания”. 

С основания М. Василева започва изложението с мястото на езика и говора в 

комплексното психическо развитие на детето. Постановката е правилна. Полезно би 

било да се използват публикации по проблема на проф. Ив. Георгов, ст.н.с. Б. 

Александров за разширяване хоризонта на прегледа, а също и на други български 

автори.  

Т.2. и Т.3. съдържателно са обединени и в заключение е полезно да се подчинят 

на темата – като се посочи коя част от информацията е продуктивна за изследването. 

Епидемиологията (т.4) и етиологията (т.5) са достатъчни и е полезно да се ориентират 

към цепнатинните увреждания на небцето, още повече, че те са генетично отделна 

нозологична единица. Информацията в т.6. е интересна, но не допринася съществено 

към разработването на темата.  

Съществена и важна част за информационното обезпечаване на темата е 

представена в т.7. Акцентът е поставен върху спецификата в соматичното патологическо 

развитие на децата с цепнатинни увреждания. Интересна находка е корелацията на 

деструкциите в главния мозък и периферните говорни органи. Но тя не е развита в тази 
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посока. Не на място е включен терминологическият проблем. Не проличава личният 

избор. Говорната патология е свързана с разстройства на дихателната (енергитичексата), 

фонационната (генераторната звукова) и резонаторната (артикулационната) функции. 

Сполучливо тя е свързана със структурната и функционалната активност на езика (като 

анатомически орган), мускулните структури на твърдото и мекото небце и тяхното 

взаимодействие при артикулация. Значително внимание е отделено на структурата и 

функциите на слуховата функционална система и на фонетическото развитие и 

артикулацията. Маркира се артикулационното опростяване. Отбелязва се закъсняване в 

езиковото развитие. По-широко са обсъдени психосоциалните функции (по M. Persson). 

Значително място в литературната информация е отделено на медицинската 

интервенция при вродени цепнатини на устните и небцето. Тя е интересна, но надхвърля 

декларирания избор на две от хирургическите техники. Това обременява текста, без да 

допринася съществено за развитието на темата.  

Логопедическата намеса при вродени цепнатинни увреждания е важен, тъй като е 

в тясна връзка с темата на изследването. Превантивната дейност е свързана с храненето 

– биологически, а не езиков и говорен процес. Акцентът на прегледа е върху 

съдържанието на логопедическата работа. Той има характер на системно изложение на 

личната позиция, а не на оценка на литературна информация.  

Логически завършек на литературния анализ би бил формулиране на равнището 

на научните постижения по темата на доктората и определяне сферата на изследване за 

придобиване на нова научна информация: по терминология, категорийно – понятиен 

апарат, емпирически проучвания и теоретически изводи. 

Във втора глава е разработена изследователската програма. Във връзка с 

езиковото и говорното развитие се проучват ефектът от хирургическите техники на 

Сомерлад и Уардил-Килнер. Подобни изследвания не са правени нито в чужбина, нито у 

нас.  

Изследователската програма е конструирана в следната последователност: цел, 

задачи, хипотези, етапи, методи, инструментариум. Целта е сравнение влиянието на 

двете избрани оперативни техники върху речта, като тя е диференцирана в четири 

подцели. От обхвата на целта се определят девет изследователски задачи. Първите три 

са общи по съдържание – отнасят се до структурата и функциите на говорния апарат при 

цепнатинни увреждания на твърдото и мекото небце. Втората група задачи се отнася за 

влиянието на оперативните техники върху говора и езика. Следва хипотезата на 

изследването, подразделена на четири хипотези. Идеята е: двете оперативни техники 
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имат сходни резултати за развитието на речта, степента на структурните увреждания 

определят дисфункциите на говора (на всичките негови компоненти в сравнение с 

децата в норма). Леките езикови нарушения не доминират над говорната патология. 

Изследователската програма дотук е логически композирана и етапно приложена 

във времето в клиниката по пластична и краниофункционална хирургия на УМБАЛ „Св. 

Георги” – Пловдив. Важна част е методологията на изследванията и използваните 

методи. Методологията не е обособена, а методите са описани подробно. Те позволяват 

изпълнението на изследователските цели и задачи. Използвани са съвременни 

ефективни методи: литературен информационен анализ, методи за събиране, обработка 

и анализ на данни. Авторско постижение е адаптираният протокол за диагностика на 

речта при деца с вродени цепнатинни дефекти и въпросник за родители. Делението на 

методите на стр. 77 е формално и в някои точки се смесва с изследователския 

инструментариум. Езиковият статус е фрагментарен и не включва всички компоненти на 

езика като знакова система (форма, съдържание, употреба; субзнаково, знаково, 

суперзнаково и прозодическо равнище на езика). 

Много добре е представен изследваният контингент с експериментална и 

контролна група. Разпределението по пол, възраст и ЕГ/КГ са осигурени със 

статистически методи. Това осигурява обективност на изследването и получените от 

него резултати. 

Главна част на дисертационния труд е третата глава. Тя заема почти две трети от 

обема.  

На първо място е поставен анализът на социалния статус на децата с цепнатинни 

увреждания. Би било полезно да има данни за сравнение с децата от КГ. Така анализът 

би бил по-пълен. 

Личната амамнеза е представена в пренатален и постнатален епизод, загуба на 

слух, възраст за провеждане на оперативна интервенция и храненето. Получените данни 

са ценна информация за децата с цепнатинни дефекти.  

Лично постижение и принос на докторанта са резултатите по показател Бал А – 

структура и функция на говорните органи. Данните са обработени с програма SPSS17: 

структура и функции на носа, устните, зъбите, челюстите, езика, твърдото и мекото 

небце, фистули, назофарингса и обобщени сравнени данни за деца с цепнатини на 

мекото и на твърдото и мекото небце. Резултатите са статистически обработени и 

показват следното: 

- структурата на носа е в норма; 
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- има корелация между цепнатини / дефект на подвижността на устните – по-

често при деца с увреждане на твърдото и мекото небце и парадоксално различие при 

слабо ограничение на движенията; 

- няма корелация между цепнатинните увреждания и структурата на зъбите; 

- няма корелация между цепнатинните увреждания и структурата на челюстите; 

- няма корелация между цепнатинните увреждания и подвижността на езика; 

- няма корелация между вида на цепнатинния дефект и структурата на твърдото 

небце; 

- няма корелация между вида на цепнатинния дефект и структурата на мекото 

небце; 

- няма корелация между вида на цепнатинния дефект и подвижността на мекото 

небце; 

- има корелация между вида на цепнатинния дефект и наличието на фистули; 

- няма корелация между вида на цепнатинния дефект и назофаринкса; 

- децата с цепнатинен дефект на мекото небце са с по-добра структура и функция 

на говорните органи в сравнение с децата с цепнатинни дефекти на твърдото и мекото 

небце (различията са статистически значими). 

 

Дисертантът установява следните резултати от статистическата обработка на 

данните по показател Бал Б1 в ЕГ (оценка на говора): 

- няма значими различия между двете подгрупи на ЕГ; обаче има подобрение в 

техния говор; 

-  има значима разлика само по отношение на показателите хиперназален гласов 

резонанс и разбираемост на речта (по-добри при децата с цепнатинни дефекти на 

твърдото и мекото небце);  

- не е даден отговор обаче защо има различие между тях между статистическата 

оценка и емпиричните данни за двете подгрупи. 

Следва сравнителен анализ на резултатите по Бал Б1 и Бал Б2 между ЕГ и КГ. 

Установени са статистически значими различия между тях по показателите витално 

дишане, говорно дишане и артикулация. Данните са представени в таблици и фигури. 

При артикулация - само липсата на звукове е статистически значима (стр. 162), а на стр. 

163 се твърди, че различията в ЕГ и КГ са значими при изопачаване, липса и замяна на 

говорни звукове. Тук е нужно съответно обяснение – кое е твърдението на автора. 
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Езиковият статус (Бал Б2) на децата от ЕГ и КГ се изчислява в балови оценки на 

лексика, семантика и граматика. Разпределят се в три степени на езоков дефицит: лека, 

средна и тежка – при цепнатини на мекото и мекото и твърдото небце. Статистическата 

оценка сочи липса на корелация между вида на цепнатината и езиковия статус. При 

децата от КГ също има три степени на езиков дефицит. Разликите между децата от двете 

групи са статистически значими по показателя граматика. Типът и структурата на 

грешките са сходни. 

Средните стойности на баловите оценки по Бал Б1 и Бал Б2 са със статистически 

значима разлика. В двете групи по-високи са стойностите по показател Б1 и по-ниски – 

по показател Б2, по-малка е и разликата по показателя говор. Изложението би било 

пълно, ако се потърси и посочи причината за получените резултати.  

Обобщените изводи от изследването са формулирани в 15 точки и включват 

посочените по-горе заключения. Доказана е хипотезата за липса на корелация между 

вродените цепнатинни дефекти и частична корелация със степента на първичните 

анатомически увреждания. Изпълнение са изследователските задачи. 

Дисертационният труд съдържа определено научни приноси. Те могат да се 

изразят така: 

1. Нова научна информация – за специфичните езикови и говорни 

особености на децата в двете подгрупи с вродени цепнатинни увреждания. 

2. Допълване на съществуваща научна информация – на инструментариума 

за диагностика на деца с цепнатинни увреждания и въпросника за родители. 

3. Разширяване информационната база на литературните източници по 

темата. 

 

4 . Обща оценка и препоръки 

 

Общата преценка на дисертационния труд е добра. Избрана е дисертабилна тема. 

Разработена е адекватна изследователска програма с елемент на новост. Проведено е 

емпирично изследване в специализирана клиника на контингент на границата на 

статистическия минимум за изследвани лица. Разделени са в експериментална (с две 

подгрупи) и контролна група от съответстваща по пол и възраст контролна група. 

Емпиричните данни са обобщени и систематизирани. Направена е обработка и оценка 

със съвременни методи. Докторантът показва изследователски умения, а също така 

извършва сам огромната по обем работа в продължителен срок от време. Композицията 
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на доктората е логична и системна. Езиково е изпълнена с висока култура. Резултатът е 

положителен: представен е труд с неоспорими достойнства и научни приноси. 

Авторефератът отразява коректно съдържанието на труда.  

Имам препоръки, които могат да бъдат реализирани в следващите 

изследователски проекти: 

 

1. Да се използват за сравнение изходните данни от статуса с установените 

ефекти от хирургическите интервенции, за да бъде по-точно отразена промяната в 

статуса. Контролната група дава по-малки възможности в тази посока. 

2. Да се отдели по-голямо внимание на методологията за изследване , като се 

включат съответните методологически инструменти – теория за функционалните 

системи, системната структура на езиковата знакова система и структурно-

функционалните зависимости на говорната система. 

3. В заключителната част на всеки параграф да се формулира личната позиция и 

избор. 

4. Да се използват нормативно прилагателните имена за изразяване на качаствени 

оценки и количествени отношения (-ен, -ески). 

 

Тематичната област е богата по съдържание и позволява изпълнение на по-

нататъшни изследователски проекти. 
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5. Заключение 

 

Като отчитам показаните изследователски усилия при разработване на  

рецензирания дисертационен труд, убедителните научни приноси в степен на нова 

научна информация, композирането на труда с висока езикова и дизайнерска куллтура и 

трите публикации по темата, 

              предлагам 

на уважаемите членове на Научното жури да присъдят с убеденост на редовния 

докторант Марта Венелинова Василева образователната и научната степен „доктор” в 

професионално направление 1.2. Педагогика – Логопедия за дисертационния труд 

„Зависимост на речевите нарушения при деца с вродени цепнатини на небцето (ВЦН) от 

хирургическа интервенция и тежестта на първичните анатомични увреждания”. 

 

 

 

 

9.05.2014г.                                                                 Рецензент: ................... 

 София                                                                                    (Проф. д.п.н. Васил Х. Стамов) 
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