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Представеният дисертационен труд поставя проблема за самодетерминацията на 

психичното от позицията на различни подходи: психологични, психобиологични, психо-

физиологични и психоикономически. Авторът си е поставил трудната и амбициозна задача 

да интегрира широк кръг от теоретични постановки и емпирични резултати в общ „модел 

за субективно очакваното удовлетворение” (в термините на теорията на очакваната 

ценност). 

Въпреки зададената широка (междудисциплинарна) перспектива на изследване-

то в центъра на анализа е психологичният подход. Изходно е разбирането за детермини-

ращата роля на потребността, която на психично равнище – като преживяване – се характе-

ризира с двойствена емоционална представеност: положителна – степен на пълнота (удов-

летвореност) и отрицателна – степен на непълнота/депривация (болезненост), като двете 

системи формират мотивационно-емотивно единство. От тази гледна точка потребността се 

разбира като биологична система, представена на психично равнище чрез две качествени и 

множество количествени диференциации. Подобен модел отчита както актуалното, така и 

очакваното, бъдещо състояние. За разлика от традиционния чисто хедонистичен модел (ос-

нован  на две понятия удоволствие – болка), авторът различава от една страна, при пози-

тивната дименсия удоволствието от удовлетвореността, а при негативната – болезне-

ността от облекчението. 

Възможностите на субекта, подчинени на потребността са в три посоки: познание на 

средата, познание на самата потребност и познание за възможностите за действие (или без-

действие), като изборът и поведението са функция на желанието за достигане на целевото 

състояние, зададено от потребността, познанието за това състояние и неговата привлека-

телност. За разлика от традиционните „дихотомни” системи за анализ (от типа  поощрение–

наказание, удоволствие–неудоволствие и т.н.) авторът анализира две независими системи 

на организма, със своя логика, поведенчески тенденции, мотивиращи и регулиращи свойс-

тва. Действието на тези системи не може да се обясни само чрез един общ принцип (напр. 

съгласуваност–разсъгласуваност), а чрез динамичното взаимодействат помежду им, целящо 

постигане на баланс на преживяването, формиране и реализации на определени поведен-

чески тенденции. 

За обосноваване на изложената теза е направен критичен преглед на възгледите за 

хедонизма, основни теории за емоциите (Н. Фрийда и В. Вилюнас), теорията на К. Левин за 

валентността и потенциала на поведението, която авторът разглежда като съдържаща съ-

ществен потенциал за формализация (както и естественото продължение на възгледите на 

К. Левин за равнището на претенции и теорията на успех/неуспех), модела за избор на риск 

на Д. Аткинсън за очакваната ценност и близки до нейните постулати възгледи на други 

автори (вкл. и за атрибутивните подходи). Специално внимание е отделено на теорията на 

нагласите на Дж. Качоппо и Г. Бернтсън, представящи близки до разработваните от автора 

тези, както и на психометричните подходи за измерване на положителния и отрицателен 

афект (в частност работите на Дж. Ръсел и Л. Барет), също теорията на М. Къбенек за от-

ношението на физиологичното и психичното (по-конкретно хедонистичното и физиологич-



ното-хомеостатичното); отделен раздел е посветен на теориите и подходите за формализи-

ране на изборите и мотивацията в традициите на икономическото мислене, разгледани как-

то в исторически аспект, така и от гледна точка на съвременните представи (Д. Канеман и 

А. Тверски, Л. Лопес, Д. Бел и Б. Милърс). Логиката на анализа на толкова обширен кръг от 

теории се обуславя както от конкретния им принос към обсъжданата проблематика, така и 

от степента на формализиране на заявените в тях тези. 

Авторът е демонстрирал широка ерудиция и знания, далеч надхвърлящи традици-

онната „територия” на  психологията и, което е по-важно – умение за интегриране на раз-

нородни гледни точки. Това на свой ред е позволило формулиране на модел и теория на 

субективно очакваното удовлетворение, в основата на който са две системи на регулация, 

всяка от които, независимо от състоянието на доминиране, запазва своята мотивационна 

същност и сила. Моделът, изложен в седма глава синтезира усилията на автора и представя 

сърцевината на дисертационния труд и основните приноси в него. Формулираният модел 

предлага интригуващ опит за обяснение на самодетерминацията на психичното във форма-

лизиран вариант, макар и основан на действието само на една психо-биологична система и 

съответната й депривация, както и на една действаща система на защита. Подобен тип 

„идеализация” обаче е неизбежна при всеки опит да се формализира подобна сложна пси-

хологична проблематика. Самият автор си дава сметка и за ограниченията на анализа на 

този етап, като посочва, че важна  демонстрация на потенциала на предложения модел биха 

били и асимилативните му възможности по отношение на други формализации. 

В заключение: дисертационният труд представя модел на хедонистично-валентна 

самодетерминация на психичното, основан на интеграцията на огромен теоретичен и емпи-

ричен материал, с ясна перспектива за развитие. В тази връзка имам и един въпрос към 

автора: според изложената от него теза удоволствието е пропорционално на степенна на 

прираст по скалата на удовлетворяване (съответно: максималното удоволствие е възможно, 

ако човек е в състояние на минимално удовлетворение, респ. на максимално страдание). 

Въпросът е: дали в този случай адаптивната теория за благополучието (според която 

положителните и отрицателните събития временно могат да повлияят върху щастието, 

след което хората бързо се адаптират, т.е. връщат се към неутрално състояние), основа-

на също на хедонистичния подход, има допълнителни обяснителни възможности или 

подобна теза може „да се асимилира” от предложения от автора модел? 

Оценявам положително предложеният дисертационен труд и в качеството си на 

член на журито съм убеден, че той отговаря на изискванията за присъждане на образова-

телна и научна степен „Доктор”. Поради тази причина давам положително заключение за 

труда 
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