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 К. Занкова е написала и представила за защита 

дисертационен труд, който носи белега на интегрално културно 

психологическо изследване, разположено във формиращата се 

рамка на т.нар. позитивна психология на здравето. Става дума за 

творческото присъствие на млад български изследовател във все 

още неразвита област на психологическото знание. Не става дума 

само за това, че К. Занкова възприема и манифестира научен 

афинитет към едно модерно разбиране на явлението и понятието 

психично здраве, а з нещо далеч по-съществено. С написването на 

настоящия дисертационен труд тя прави принос в оформянето и 

развитието на позитивната психология на здравето, с право 

заявява свое място на тази територия. Още тук искам да 

подчертая, че с приемането и защитата на основополагащата идея 

на дисертацията, относно ефектите от интеграцията на 

протективните личностни ресурси (имуногенни черти) с 

деструктивната депресивна симптоматика върху психичното 

здраве, съдържателно структурирано от субективното 

благополучие К. Занкова обосновава нова гледна точка както за 

изследване на проблемите на здравето в лицето на личностно 

развитийния подход, така и за промяна на моделите и техниките 

за превенция и лечение на депресивните разстройства. Целият 
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текст на дисертацията кореспондира и е съотносим с реални 

практики на хората, със здравата и клиничната симптоматика. 

Вероятно това се улеснява и от правилния подбор и адаптацията 

на изследователските инструменти. Личи и контролът на 

основополагащата цел да се докаже, че в психологията на 

позитивното човешко здраве центърът на изследователските и 

терапевтични интервенции е изместен от патологията и 

дефицитите към възможността за активиране на протективните 

ресурси. По такъв начин психичното здраве е разкрито в 

светлината на мултидименсионални измерения. Конкретно 

медицинската интерпретация на психичното здраве оригинално е 

стилизирана с присъствието в неговия състав на психично 

благополучие. По принцип разширяването на базовата категория 

психично здраве или позитивно психично здраве с психични 

признаци е успешен опит за по-точна дефиниция на предмета на 

тази научна област. 

 По форма и структура дисертационният труд е разработен 

като типично класическо теоретично и емпирично изследване. 

Съдържанието е представено в обем от 226 страници, с увод, три 

глави, изводи и обобщения, със силно адекватна на темата и 

проблемите библиографска база, с 41 таблици, 33 фигури и 

приложения. Отбелязвам този количествен образ на дисертацията, 

защото той е свидетелство както за извършена каторжническа 

работа, така и за уменията на К. Занкова за логически контрол 

върху противоречива фактология.  

 Първият голям факт, който силно впечатлява е наличието на 

великолепно разработена теоретична част на труда. Разкрита е 

същността на теориите и моделите на позитивно човешко здраве с 

правилна центрация върху сравнителния анализ на 

хедонистичните и евдемоничните изследователски подходи. Строго 

погледнато информационно понятийната натовареност на труда е 

зашеметяваща и провокира към определени изисквания, с които 
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К. Занкова се справя отлично. Достатъчно е да посоча, че в 

анализа на такива понятия като позитивно психично здраве, 

хедонизъм, евдемонизъм, субективно и психично благополучие, 

човешки потенциал, протективни личностни ресурси, депресия, 

стрес, невротизъм, диспозиционен оптимизъм, издържливост и 

разгръщането им като логически свързан, теоретически издържан, 

обяснителен текст изисква специфична семантична 

интелигентност и психологическа грамотност. Особености на 

интелекта каквито К. Занкова безспорно притежава. Тя намира 

баланс в много от различията в множество гледни точки и 

статизира понятията в търсения контекст на психологията на 

здравето, без да разрушава тяхната онтологичност. В този смисъл 

дисертацията е синтетичен портрет на теориите и емпиричните 

гледни точки, обясняващи проблематиката на позитивното 

психично здраве, разбирано като успешно психично 

функциониране и статус на благополучие. Уверено мисля, че К. 

Занкова пише и мисли като гръмотен специалист в позитивната 

психология на здравето – територия от която извежда и идеите си 

за емпирично изследване. 

 След издържан анализ на структурните компоненти на 

позитивното психично здраве, затворено в признаците на 

явлението психично благополучие (К. Риф) и субективно 

благополучие (Е. Динър), от една страна (от дясно), и 

систематизиране на елементите имунногенни черти и 

деструктивна депресивна симптоматика, от друга страна (отляво), 

К. Занкова постига адекватна на вътрешната реалност на човека 

когнитивно-тематична карта на презентациите, бих казал 

същността на психичното здраве. Този теоретико-емпиричен модел 

изгражда фундамента на проведеното емпирично изследване. В 

същото време обаче този модел носи и по-фундаментална 

стойност, защото легализира най-важната предметна област на 

позитивната психология на здравето. Сам по себе си моделът в 
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неговото съдържание и неговата проверка е повече от принос в 

известната ни вече област на психологическото знание (стр. 91 – 

фиг. 1).  

 К. Занкова провежда прецизно и безпогрешно емпирично 

проучване на ефектите върху психичното здраве в зависимост от 

директните и индиректните личностни ресурси и депресивната 

симптоматика. Забележително е, че психичното здраве е 

операционализирано чрез конструктите психично и субективно 

благополучие. Отношение към това защо психично и защо 

субективно благополучие няма да вземам. Може само едното. Ще 

кажа, че става дума за едно и също нещо структурно представено 

по различен начин и от К. Риф и Е. Динър. Новият момент е, че 

акцентът е поставен върху ефектите, идващи от развитийната 

функция на имуногенните ресурси в лицето на издържливостта, 

самооценката, оптимизма, хумора и способността за 

възстановяване – фактори, които и дефинират и оптимизират 

психичното здраве като позитивен феномен. 

 В дисертационния труд се открива ярък креативен фокус, в 

наличието на емпирично изследване. Справедливо ще бъде да 

кажа, че от построения теоретико-интегрален модел особено от 

избраните и стадартизирани инструменти и методи, от 

многомерната статистическа обработка на данните, в т.ч. и от 

анализа на получените резутати е налице достатъчно основание за 

присъждане на К. Занкова на научната и образователна степен 

„доктор“.  

 Впечатлен съм от факта, че моделът на изследването 

структурира успешно научните работни хипотези, чиято проверка 

и особено и потвърждаването им способства за формирането на 

обща научна и практическа ориентация на позитивната 

психология на здравето. Получените резултати имат директна 

приложимост и трайност както за социалната, така и за 
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клиничната практика. Изкушението е голямо и ще дам един 

типичен „малък, но значим“ илюстративен пример. 

Установяването на факта, че негативното влияние на стреса 

(деструктивна депресивна симптоматика) върху структурите на 

психичното и субективното благополучие е силно опосредствано от 

имуногенните фактори в качеството им на медиатори, в резултат 

на което то може да бъде минимизирано. Това е само един от 

множеството факти в дисертацията, който я превръща в буквар за 

усвояване азбуката на позитивната психология на здравето. 

Изследваните взаимовръзки и ефекти между променливите от 

блоковете на модела създават от дисертацията една шокираща 

фактология, която действително може да се структурира като 

учебник. По разбираеми причини тук не е възможно да се 

обсъждат всички зависимости между изследваните променливи от 

емпиричния модел, но е важно да се отбележи, че всяка 

зависимост притежава приносно научна стойност. Без да изпадам 

в плен на налагащото се впечатление от качеството на 

емпиричните постижения, държа да добавя някои общи 

достойнства на дисертационния труд.  

Първо, дисертационият труд обогатява и разширява 

теоретичното и емпиричното съдържание на психологията на 

позитивното здраве. Фокусът е изместен от дефицитите към 

личностния капацитет на човека.  

Второ, създаден е избистрен и адекватен модел на 

психичното здраве.  

Трето, доказано е, че психичното и субективното 

благополучие са зависими от релацията личност и протективни 

ресурси спрямо деструктивни личностни характеристики.  

Четвърто, разработени са и са адаптирани за българските 

условия методи и инструменти за оценка и диагностика на 

различни личностни черти и диспозиции.  
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Пето, налице е емпирично изследване, съгласувано с всички 

правила и канони на статистическата психология.  

Шесто, емпиричното проучване реализира изследователски 

подход, който във висока степен опровергава използваните до 

момента модели за лечение на разстройства с депресивна 

симптоматика.  

Седмо, защитена е идеята за потребността от позитивни 

психологически интервенции (фаворизация на имуногенни 

личностни свойства). 

 Като цяло, дисертационният труд на К. Занкова е научно 

явление в психологият на позитивното психично здраве, 

изследователска работа, която стабилизира емпиричната 

активност и очертава пътя за производство на специфични 

научни знания. 

 Дисертационният труд показва, че К. Занкова е извървяла 

път на успешно академично и общо културно развитие, че се 

формирала като специалист в деликатна област на 

психологическото познание. Изградена е като човек и личност, 

притежава висока и интерперсонална интелигентност. Има 

способности за морално сътрудничество с хората, отговорна и 

критична е към света и себе си. 

 В заключение ще кажа, че К. Занкова е безспорен кандидат 

за присъствие в науката, поради което предлагам да й бъде 

присъдена научната и образователна степен „доктор“ по 

професионално направление 3.2. Психология – Психология на 

здравето. 
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