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     Дисертационният труд на Маргарита Теодору е написан на 160 

страници и в структурно отношение е разделен на 4 глави, заключение, 

изводи, приложение и литература. Тази структура отговаря на 

изискванията за този род разработки. 

    Първата глава е посветена на литературния обзор и актуалността на 

разглежданата тема. Тази актуалност се определя и от факта, че в 

българската специализирана литература разработките на тази 

проблематика са доста ограничен брой. Дисертантката исторически 

проследява развитието на идеята за функционална хемисферна 

специализация и ръкост. Изключително компетентно е разгледан концепта 

за междухемисфериалните взаимоотношения и различия. През последните 

десетилетия теорията за функционалната асиметрия на церебралните 

хемисфери се предефинира преди всичко като проблем за тяхната 

функционална специализация при реализацията на всяка една психична 

функция, в това число и на речевата. Опирайки се на тази теория 

Маргарита Теодору планира и осъществява сложно и трудоемко 

емпирично изследване. 

     Специално внимание е отделено на езиковото процесиране и 

латерализацията на мозъчните хемисфери. Дисертантката правилно 



 

 

очертава и анализира дискусионните теми в разглежданата проблематика- 

напр. за  изключителната роля на дясната хемисфера в лексикалната 

семантика, прозодика и прагматика на езика, за същността на 

взаимодействие между двете хемисфери в осъществяването на вербална 

комуникация и  за обогатяване на теорията за функционална хемисферна 

езикова специализация и коровите представителства на езиковите 

функции. 

 Все още остават неизяснени въпросите за наличието на локализация на 

речта в дясната хемисфера или  билатерално представена и каква е 

мозъчната организация при леворъки и амбидекстри. Въпросите за 

спецификата на кортикалната организация на леворъките хора остават 

открити. Тяхната важност в теоритичен и научно-приложен аспект, 

аргументират бъдещи  изследвания в тази насока. 

     Най - новите проучвания по темата поддържат тезата, че някои аспекти 

на функционална хемисферна асиметрия присъстват при раждането, но 

функционалната специализация се формира и променя в онтогенезата  под 

въздействието на редица фактори. В тази насока се провеждат  множество 

количествени измервания на степента на изразеност на хемисферна 

асиметрията и проявите на ръкост при лица от различни възрастови групи. 

Като цяло те  се характеризират с нееднозначност и това явно е резултат от 

действието на редица социални фактори. Въпреки нееднозначността на 

литературните данни, широк прием намира схващането, че като 

фундаментално свойство на мозъка функционалната специализация има 

изразена възрастова динамика. Доколко това е резултат на развитийни 

промени и функционална пластичност на мозъка е тема, която подлежи на 

анализи и дискусии. В тази насока дисертантката прави много добър 

сравнителен анализ на динамиката на функционалната хемисферна 



 

 

асиметрия за дихотична вербална перцепция и ръкостта в два различни 

възрастови периода на детството – предучилищна и начална училищна . 

       Първата глава завършва със задълбочено разглеждане на 

определението, етиологията, клиничната картина и класификацията на 

специфичното езиково нарушение. Езиковите нарушения имат хетерогенен 

характер и варират в зависимост от степента на първичната когнитивно – 

лингвистична недостатъчност, културната и социална среда на индивида и 

лингвистичните стандарти на определената езикова система. 

    Втората глава е посветена на организацията на изследването. 

Контингентът и методиката на изследването са подбрани адекватно и 

описани подробно и точно. Не е необходимо да бъдат цитирани формулите 

за статистическа обработка на резултатите, които отдавна се обработват с 

компютризирани пакети. 

     Резултатите са анализирани в зависимост от издигнатите хипотези. 

Анализът на емпиричните данни е задълбочен и показва очевидно много 

добрите способности на дисертантката да „вижда” зад фактите и да търси 

логични и научно обосновани обяснения и взаимовръзки. 

От изложеното до тук е очевидно, че с израстването и с 

усъвършенстването на познавателните процеси и езиковото развитие 

настъпват качествено нови изменения в разпределението на хемисферната 

асиметрия в посока на по – активно включване на дясната хемисфера в 

обработката на вербални стимули. Същевременно не бива да се 

пренебрегва и влиянието на генетичните фактори, тъй като наблюдения на 

мозъчни лезии показват, че в някои случаи по – слабата изразеност на 

левостранна езикова доминантност е генетично заложена и до известна 

степен е пропорционална на броя недесноръки индивиди в родословието.  

Обзорът на резултатите от проведените експериментални 

изследвания показват, че в малка степен десноръките и в  по – голяма 



 

 

степен недесноръките са хетерогенни групи по отношение на 

функционалната хемисферна специализация при фонемна перцепция. 

Повечето недесноръки имат едностранна организация на езика. 

Инцидентна, но не непременно патологична е дяснохемисферна 

организация на вербална перцепция.  

Данните потвърждават  тенденцията на полови различия, изразяваща 

се в по – голяма латералност на мануалните функции при момичетата.  

Очерталите се статистически значими тенденции на полови различия 

при деца в норма могат да бъдат отправна точка за по – детайлизирани 

проучвания по темата, с цел прилагането на диференцирани подходи при 

изследване на ръкостта и хемисферната специализация на езиковите 

функции при двата пола в детска възраст и създаването на адекватни 

педагогически програми за въздействие. 

     Направеният до момента анализ на експерименталните данни 

неопровержимо показва висока корелация между нетрадиционната 

хемисферна специализация и леворъчието при СЕН. Болшинството 

леворъки деца със СЕН са с дяснохемисферна функционална 

специализация, която не съществува при  децата в норма. Този факт е  

потвърждение на предположението за наличие на генетично обусловено и 

патологично леворъчие и отхвърля възможността за приемане на 

атипичната ръкост като маркер на езиково нарушение.   

     Изключително добро впечатление прави умението на дисертантката  в 

края не всеки абзац да синтезира постигнатото и със завидна научна 

добросъвестност да отбелязва кои са ограниченията на направените 

изследвания. 

   Тази добросъвестност се проявява и при формулирането на изводите. 

Трябва обаче да отбележим, че част от получените данни се генерализират, 

което при наличието на такава по брой извадка е невъзможно. 



 

 

     Дисертационният труд е написан на много добър стил и език. 

Структурата е добре очертана и разбираемо поднесена.  

   Заключение: Имайки предвид безспорните научни-теоретични и 

приложни–постижение  на Маргарита Теодору, отразени в дисертационния 

труд, предлагам на Уважаемите членове на Научното жури да присъдят 

образователната и научна степен „доктор” на Маргарита Теодору. 
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