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Относно: Представен е за официална защита дисертационен труд от Илия

Любомиров Канелов, докторант към катедра „Теория и методика на

физическото възпитание” при Югозападен университет „Неофит Рилски”,

на тема „Силови характеристики на флексори и екстензори на лакътна

става при състезатели по канадска борба и приложни тренировъчни

аспекти” за присъждане на ОНС „доктор” по научната специалност

„Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“,

професионално направление 1.3 „Педагогика на обучението по“, научен

ръководител проф. д-р Невена Пенчева, доктор

Дисертационният труд разглежда силовия статус и подготовката

на състезатели по канадска борба и особеностите на този процес в

сравнение с контролна група от нетренирани лица. Актуалността на

избраната тематика е несъмнена, имайки предвид, че при овладяване на

спортно-технически умения и развиване на двигателните качества е

възможно да се постигне хармонично развитие. Темата е интересна, с

практическа насоченост и е дисертабилна.

Дисертационният труд е с обем от 185 страници. Структурата му

включва: (1) увод и концептуална постановка на изследвания проблем (49

стр.); методология на изследването (12 стр.); резултати, анализ на

резултатите, изводи, препоръки (64 стр. ); нормативи за оценка на въртящ

момент в лакътната става (6 стр); експериментален модел за силова

подготовка (19 стр.); изводи и приноси (3 стр.); литература, на кирилица –

18 броя, на латиница 226 броя (16 стр.); приложения – декларация за

информирано съгласие, протоколи от антропометрични измервания,

протоколи от функционални изследвания, примерен тренировъчен план-



график (10 стр.). За представяне на резултатите от изследването, в

дисертационния труд са използвани 63 таблици и 46 фигури.

Дисертацията предлага множество научни задачи, отговаря на

редица въпроси за морфологичния и функционален статус на трениращите

занимаващи се със силови спортове като канадска борба и решава

актуални проблеми за оценката на спортно-техническите умения чрез

разработване на нормативи. Успехът в разработката на темата се дължи на

добрата научна подготовка на дисертанта. Той е компетентен при

разработване на тренировъчни методики, анализ на анатомични и

морфофункционални особености, спортно-педагогическото тестиране,

наличните нормативни документи, статистически методи за анализ и

интерпретация на получените резултати. Дисертацията е много добре

онагледена таблично и графично. Добро впечатление оставят подробните

стандартизирани изследвания за механичното действие на мускулите при

изследваната група лица.

В глава първа, дисертантът съумява да обвърже изискванията към

тренировъчната методика и особеностите на силовия статус при

състезателите по канадска борба и механичното действие на мускулите им.

Развитието на двигателните качества и моториката е обвързано със

соматотипа на изследваните лица. Анализът носи редица творчески

аспекти и е проведен  с обоснована критичност като изграден специалист.

Научните търсения дават отговор на въпросите поставени в

дисертационния труд. Изведената работна хипотеза отговаря на насоките

на направения обзор.

В глава втора „Цел, задачи, организация и методика на изследването:

Формулираната цел е ясно дефинирана. Задачите последователно

подчертават задълбочената работа в научното изследване за достигане на

целта.



Описани са подробно използваните тестове и математико-

статистически методи.

Периодизацията на спортната тренировка е представена като част от

графика на тренировъчната и състезателна програма. Представен е много

подробен прогностичен модел за силова тренировка на състезатели по

канадска борба.

Главата “Резултати и анализ” е с висока стойност. Анализирани са

получените резултати при изследваните лица след проведената

изокинетична динамометрия. Голямо предимство за дисертанта е

възможността за използване на високотехнологичната динамометрична

система „BIODEX” за измерване на силовия статус. Съществен принос на

докторанта представлява задълбоченото тълкуване на мускулния статус

при промяна външната динамична структура. В разделите свързани с

обсъждане на опитните данни са включени и публикувани резултати от

литературата, но това е предимство на разработката.

Разработена е нормативна база за оценка според представените

тестове проведени с апаратурата за изокинетична динамометрия.

Работната  хипотеза е научно доказана. За анализ на опитните данни

е използван системно-структурен подход.

Изводите и препоръките са конкретни и логично следват от

получените резултати и направения анализ.

Според моето становище теоретичните и научно-приложни приноси

на дисертационния труд са следните:

1. Събраната база данни отговаря на реалното състояние на силовия

статус на състезателите по канадска борба и силовия статус на

контролната група лица.

2. Разработена е нормативна база за оценка на тестовите показатели.



Когато подобни изследвания са проведени със стандартизирани

динамометрични системи, това ги прави по-надеждни и релевантни и при

други видове силови спортове.

По темата са представени 13 публикации и участия в научни форуми

и три проекта.

Авторефератът отговаря на изискванията и отразява най-важното от

дисертационния труд.

В заключение трябва да отбележа, че докторантът е предложил

завършен научен труд, отговарящ на всички изисквания за докторска

дисертация. Той се е изявил като знаещ и можещ специалист. Поради това

давам положителна оценка на дисертацията на докторанта Илия

Любомиров Канелов към катедра „Теория и методика на физическото

възпитание” при Югозападен университет „Неофит Рилски”, на тема

„Силови характеристики на флексори и екстензори на лакътна става

при състезатели по канадска борба и приложни тренировъчни

аспекти” и предлагам да му бъде присъдена  образователната и научна

степен “доктор” по научната специалност „Теория и методика на

физическото възпитание и спортната тренировка“, професионално

направление 1.3 „Педагогика на обучението по“.
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