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Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград 
Факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт  

 
 

СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р ЧАВДАР ЗЛАТКОВ КОЦЕВ 
 

относно дисертационен труд на тема „Диагностика и оценяване на бързината 
 и издръжливостта при 14-16-годишни състезателки по хокей на трева”  

за присъждане на ОНС „доктор”  
по професионално направление 1.3 Методика на обучението по..., 

докторска програма „Теория и методика на физическото възпитание  
и спортната тренировка”  

 

Докторант: ВЕРОНИКА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА  
 

Становището е изготвено въз основа на заповед № 972 от 25.04.2018 г. на Ректора на 
Югозападен университет “Неофит Рилски”.  

 
I. Общо представяне на докторанта   

  Докторант Вероника Георгиева е родена в Благоевград  на 30.04.1987 г. Завършва 
Професионалната гимназия по текстил и облекло в Благоевград през 2006 г., след което 

продължава като бакалавър в специалност Физическо възпитание и спорт и магистър в 
програмата Спортна анимация (2006-2011 г.). Зачислена е за редовен  докторант със заповед 

№ 325 от 25.02.2013 г. Срок на завършване на докторантурата – 24.02.2016 г. Преди 

приключване на този срок  получава разрешение за 2-годишно  прекъсване поради раждане и 

отглеждане на 2 деца (в периода 2016-2018 г.), като срокът за завършване се удължава до 

24.02.2018 г.  

Вероника Георгиева е изпълнила всички дейности и изисквания по обучението и е 
положила успешно изпитите, определени в индивидуалния учебен план. Представените от 
докторанта документи и материали отговарят на изискванията на ЗВО и Вътрешния 
правилник на ЮЗУ „Неофит Рилски”.  

II. Научно-теоретични и приложни аспекти на дисертационния труд  

Високата динамика на хокея на трева изисква добре да се владеят действията със 
стика и контрола върху топката,  както и различните похвати и удари, изпълнявани с голяма 
скорост през цялото времетраене на играта. Това изисква високо ниво на скоростната 
техника и нейната устойчивост (стабилност) до края на състезанието в условията на умора.  
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Всички тези особености предполагат развиване на тези физически качества, които в най-

голяма степен съответстват на интервално-променливия характер на натоварването и са 
условие за ефективно и стабилно изпълнение на спортната техника. Това е дало основание на 
докторанта да насочи своето изследване към бързината и издръжливостта като водещи 

компоненти на физическата кондиция на хокеистите, които в съчетание със спортната 
техника са предпоставка за успеха в този спорт. Спортната подготовка трябва да съответства 
на тези изисквания на играта, от една страна, а от друга – спортната практика да дава 
възможност за ефективен контрол върху тези важни качества чрез тяхната обективна 
диагностика и оценка.   

От големият обем проучена литература личи, че докторант В. Георгиева е обхванала 
всички основни теоретични и практико-приложни аспекти на разработвания проблем, което 

я насочва към запълване на празната ниша по отношение на кондиционно-техническия 
статус и контрола в подготовката на най-добрите 14-16-годишни хокейктки на България, 
намиращи се в етапа на спортна специализация. 

Поставеният проблем в дисертацията е разработен в дълбочина. Ясно и точно е 
представена концепцията на изследването, в основата на която лежи интегралното 

диагностициране на кондиционните и техническите компоненти в спортната подготовка на 
хокеистките, даващо възможност за по-пълно разкриване на техните игрови способности. 

Методологията на изследването отговаря на разработената концепция, ясно са 
формулирани целите и задачите, което е насочило в правилна насока разработването на 
проблема и постигането на резултати с научно-практическо значение.  

Основните критерии и показатели на изследването са функционално и методически 

обосновани и съответстват на целта и характера на конкретните експерименти. От 
цялостното изложение личи, че има единство между целевите и инструменталните 
компоненти на проведеното проучване, което прави труда балансиран и логически 

структуриран в съдържателен аспект. 
В съответствие с основната концепция на разработката може да се каже, че е 

постигната поставената цел – да се разработи система за диагностика и оценяване на 
компонентите на водещите за хокея кондиционни качества (бързина и издръжливост) в 
контекста на спортната техника.  

Използваният научен инструментариум и начина на обработка на експерименталния 
материал са адекватни на целите и задачите на дисертационния труд. 
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Езикът и стилът на изложението са ясни, стегнати и терминологично издържани. 

Направен е опит за прецизиране на използваните понятия в контекста на изследваните 
специфични за хокея игрови качества. 

Авторефератът отразява в оптимален обем и коректно съдържанието, основните 
постижения и получените резултати в разработката.  

 

III. Относно интерпретацията на резултатите  
Получените резултати са статистически издържани и добре представени чрез таблици, 

снимки, рисунки и статистически величини. Резултатите са съпоставени с други данни от 
подобни изследвания на хокеистки на същата възраст от водещите в света отбори по хокей, 

което е дало възможност на докторанта  да направи сранителен анализ и реална оценка на 
състоянието на изследвания контингент.   

Направен е задълбочен анализ на резултатите от експериментите, което е позволило 

да се изведат съответните изводи относно разработвания проблем. Изводите съответстват на 
поставените задачи и отразяват вярно и пълно резултатите от проведените експерименти. 

 

IV. Относно научно-приложните приноси 

1. Направен е успешен опит за установяване на кондиционно-техническия статус на 
изследвания контингент 14-16-годишни хокеистки, което допринася за изграждане на 
еталонен модел на състезателките в етапа на спортната специализация. 

  2. Подбраните тестове и показатели за диагностика на кондиционно-техническия статус 
на хокеистките са адекватни на водещите за хокея специални игрови качества и са надежден 

критерий за тяхното оценяване. Особен интерес представляват разработените нови тестове и 

коефициенти, които диагностицират специалната игрова бързина и издръжливост и са лесно 

приложими в спортната практика.   

3. Логически завършек на дисертацията е разработената система за диагностика и 

оценяване на водещите за хокея кондиционно-технически качества, която въоръжава 
треньорите с обективни критерии за оценка на етапното състояние на състезателките и 

възможност за ефективно управление на спортната подготовка.  
4. Приложно достойнство на труда са аргументираните спортно-методически 

препоръки за практиката. 
  5. Показателите за кондиционно-техническия статус на 14-16-годишните хокеистки 

могат да бъдат обективен критерий за подбор на талантливи и перспективни състезателки в 
етапа на спортната специализация. 
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6. Дисертационният труд има и още една положителна страна – той поставя 
методологичните основи на бъдещи изследвания, свързани с контрола върху спортната 
подготовка и при други хокеисти с различно ниво на спортна подготовка.  

7. Публикуването на част от резултатите в престижни списания с импакт фактор 

потвърждава научно-приложната значимост на дисертационния труд.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представеният научен труд показва, че докторант Вероника Георгиева притежава 
задълбочени теоретични знания и компетентности по своята научна специалност и 

конкретно в областта на хокея на трева, показвайки способност за аналитично и иновативно 

мислене.  Посочените научно-приложни приноси имат съществено значение за спортно-

методическата практика, обогатявайки възможностите за ефективно управление на 
спортната подготовка на изследвания контингент хокеистки. 

Качествата на дисертацията, научните резултати и приноси, както и тяхното 

публикуване ми дават основание да дам положителна оценка на представения труд и да 
предложа на Уважаемото Научно жури да вземе решение за присъждане на образователната 
и научна степен „доктор” на Вероника Георгиева в професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по..., докторска програма „Теория и методика на физическото 

възпитание и спортната тренировка”.   

 
Дата:   22.05.2018 г.                                                                       Подпис: 
Благоевград                                                                                               (доц. д-р Чавдар Коцев)                                                              
 
 


