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СТАНОВИЩЕ 

От доцент Михаил Михайлов, доктор за дисертационния труд на 

асистент Тихомир Димитров, 

кандидат за придобиване на научна и образователна степен „доктор“ в професионално 

направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт (спортно катерене) . 

 

Общи коментари 

Дисертационният труд на ас. Тихомир Димитров засяга важен проблем – физическата 

работоспособност и здравето на младите хора. Изследванията на ас. Тихомир Димитров обогатяват  

знанията относно влиянието на спортното катерене върху физическата работоспособност и здравето. 

Получените резултати имат обществено значение и биха могли да послужат на държавните институции 

при борбата с хипокинезията чрез по-широкото и научнообосновано въвеждане на спортното катерене 

в сферата на образованието, както и чрез създаването на условия за неговото масово практикуване. 

Дисертационният труд правилно започва с въпросите за физическото възпитание, формите на 

организация и структурата на учебната програма по спорт в университета. Съвременният начин на 

живот е свързан със значително намаляване на двигателната активност поради редица социални 

фактори и експоненциалното развитие на технологиите и комуникациите. Добре известно е, че спортът 

е сред най-успешните средства за противодействие на обездвижването и негативните последствия от 

него. Ето защо смятам темата за актуална. 

Личи стремежът на докторанта допълнително да усъвършенства спортното обучение в 

университета. Независимо от степента на осъзнаване на необходимостта от участие в спортни 

занимания, младите хора ще спортуват по-активно в случай, че имат възможност да практикуват  

увлекателни спортни дисциплини. Една от тях е спортното катерене, а обучението, свързано с нея, е с 

традиции в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторантът избира за предметна област 

на своите изследвания именно този, станал много популярен напоследък, спорт. Силно впечатление 

прави фактът, че докторантът отговаря на потребността на голяма част от студентите – да практикуват 

по-активно спортно катерене. Той разработва и експериментира нова специализирана методика на 

обучение и прилага по-чести и интензивни въздействия. Впоследствие ас. Тихомир Димитров 

установява ефекта от активните занимания със спортно катерене върху редица параметри на 

работоспособността и върху някои, свързани със здравето, антропометрични показатели.  

Тези основни достойнства на дисертационният труд на ас. Тихомир Димитров, както и 

изброените по-долу специфични научни приноси, оформят моята обща положителна оценка. 

Специфични коментари 

1. Повечето изследвания в областта на спортното катерене изучават факторите на спортното 

постижение, физиологичните аспекти и специфичните травми.  Изследвания относно ефекта 

върху физическата работоспособност и здравето, вследствие на занимания със спортно 

катерене, каквото е настоящото, са рядкост. 

2. Изследването на ас. Тихомир Димитров е успешно реализирано, въпреки големите 

организационни трудности при такъв род експерименти. Повечето научни публикации в 
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областта са с описателен и констативен характер, а изследваните катерачи са малко на брой. Ас. 

Тихомир Димитров е един от малкото изследователи, провели реален спортно -педагогически 

експеримент с измерване на изходни стойности, продължително прилагане на въздействия и 

регистриране на промените. Поради това неговото научно търсене има голяма приложна 

стойност. 

3. Резултатите са интересни. Част от тях представляват нови факти. Други потвърждават 

откритията на други изследователи (това увеличава надеждността на съответните изводи, 

имайки предвид малкия брой подобни изследвания до момента). 

4. Преподавателският и практическият опит на докторанта (той е елитен алпинист и медалист от 

световна купа по катерене на лед) му помагат при обработката на данните и интерпретирането 

на резултатите. Множеството резултати са представени концентрирано и лесно за 

асимилиране. Статистическият анализ е изпълнен спрямо най-съвременните научни 

изисквания.  

5. Ас. Тихомир Димитров използва както двигателни тестове, които са лесни за възпроизвеждане 

и за които могат да се открият референтни стойности, така и специфични тестове , подбрани на 

базата на задълбочено проучване на специализираните научни публикации. Проведени са и 

лабораторни изследвания на силата на различните мускулни групи. Доколкото аз съм 

осведомен статии с такива резултати все още не са публикувани в международни списания. 

6. Разяснено е върху кои аспекти на работоспособността спортното катерене влияе най-силно.  

Важен за по-широкото използване на спортното катерене като оздравително средство е 

изводът, че то подобрява не само специфичните качества, но и общите показатели на 

работоспособността (от досегашните изследвания с елитни катерачи не са установени 

корелации на спортното постижение с физическите възможности от общ характер, включително 

и при най-малки отклонения от спецификата на спорта). 

7. На лице е информация, полезна и за оптимизирането на тренировъчния процес във високото 

спортно майсторство. 

 

Въз основа на изложеното с убеденост предлагам на уважаемите членове на научното жури да 

дадат своя положителен вот за присъждане на научната и образователна степен „Доктор“ по 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт 

(спортно катерене).на ас. Тихомир Димитров. 

 

 

София, 04.05.2015 г.     ИЗГОТВИЛ:  

        /доц. Михаил Михайлов, доктор/ 


