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СТАНОВИЩЕ 

от 

доц. д-р Кремка Петрова Станкова 

 

За дисертационен труд на тема „Система за диагностика и оценяване 

при подбор на 13-15 годишни боксьори“ за присъждане на научната и 

образователна степен „Доктор“ на редовен докторант Благой Йосифов 

Калпачки 

Област на висше образование 1. Педагогически науки 

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … 

 

 

Научно-техническия прогрес като цяло и все по-големите 

предизвикателства на съвремието  и все по-големите предизвикателства на 

съвремието като успеваемост в спорта, активизират научната мисъл в 

спортната наука. 

Високите цели в спорта предопределят търсенето на нови техники и 

методики базиращи се на адекватни диагностични системи за оценка и 

контрол за ефективизиране на подбора, тренировъчния процес и постигане 

на бързи резултати. 

Боксът като спортна дисциплина не прави изключение в този аспект. 

Особеностите на спорта, възрастовата му ангажираност, многообразието и 

спецификата на качествата за висока успеваемост създава необятно поле за 

нови научни търсения. 

Очевидно изхождайки от тази потребност и опита си докторант 

Калпачки представя на нашето внимание научен труд относно създаване на 

система за диагностика и оценка на 13-15 годишни боксьори.  

Световният научен опит доказва, че научно обоснованата 

диагностика и оценяване в спортната практика рефлектира върху 
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ефективността на тренировъчния процес и постигането на високи спортни 

резултати.  

В този аспект интегралното въздействие на антропометричните 

характеристики, двигателни качества и психически особености на базата 

на преминаване от едноизмерни към многомерни модели, водещи към 

обективни критерии за диагностика и оценка, визират актуалността на 

научния проблем, избран от докторанта.  

Цялостното съдържание на представения дисертационен труд е в 

обем 259 страници, изложени в Увод, три глави, заключение, изводи, 

научни приноси, списък с научни публикации – 3 бр., литература – 172 

източника (45 на латиница) и приложения.  

Научните твърдения са подкрепени и добре онагледени с 47 таблици 

и 32 фигури.  

Трудът е построен и структуриран на базата на изискуемите научни 

стандарти. Всяка от главите е обособена съдържателно и следва 

хронологично научните съждения.  

В глава първа и нейните подраздели умело и нашироко са изложени 

теоретико-приложните аспекти и тенденции в аматьорския бокс и 

значимостта на диагностиката и оценката за ефективизиране на началната 

спортна подготовка. Съответно, от което е изведена научно обоснована и 

много добре формулирана работна хипотеза.  

Втора глава хронологично следва развитието на научния проблем. В 

нея коректно са изведени целта, задачите, организацията и методите на 

изследването. Обекта и предмета на изследване кореспондират с целта и 

поставените задачи. Организацията на изследването е реализирана в три 

различни етапа, всеки от който решава точно определени задачи от 

дейността.  

Важно е да отбележим, че емпиричния материал и интегративния 

подход при направените изследвания са довели до ползването на широка 
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палитра от статистически методи, които водят до последвал по-прецизен и 

достоверен анализ на резултатите.  

Прави впечатление и приложения авторски „Тест с линията“ 

(бързина на реакцията) от докторанта, което подкрепя обосновано 

научните му търсения и компетенции в разработената научна тематика.  

Трета глава така структурирана поема научната тежест на труда.  

Полученият емпиричен масив от експерименталната част е 

обработен статистически със специализирана компютърна програма „IBM 

SPSS Statistic -20”. 

Анализите започват с анкетно проучване на най-големите експерти в 

бокса, което говори за пряката връзка на научния проблем с актуалните 

потребности и тенденции в диагностиката и оценяването при подбора на 

млади боксьори.  

Последвалите връзки, взаимозависимости, дисперсии, оценяване на 

променливи, конкретизират, филтрират и обосновават изработването на 

система за диагностика и оценяване при подбора на 13-15 годишни 

боксьори.  

Комплексният подход за диагностика и оценка на психофизическата 

подготовка при млади боксьори говори за осъвременения научен поглед на 

докторанта.  

Петте извода са обосновани и логично произтичащи от резултатите 

от извършените изследвания и анализи по научни проблем.  

Един от съществените приносни моменти на дисертационния труд е, 

че е разработена достъпна оценъчна система от антропометрични, 

двигателни и психологически характеристики, даваща възможност за 

оптимизация на спортния подбор на 13-15 годишните боксьори, която е 

принципно приложима и в други спортове.  
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Докторантът е положил огромен изследователски труд в желанието 

си да обхване в изследването си всички 19 представителни клуба по бокс в 

България.  

Автореферата следва хронологично структурата и съдържанието на 

дисертационния труд.  

Представени са три публикации по темата на дисертационния труд.  

Като цяло давам положителна оценка на дисертационния труд 

„Система за диагностика и оценяване при подбор на 13-15 годишни 

боксьори“ на Благой Калпачки.  

Всичко, изложено по-горе ми дава основание да предложа на 

специализираното научно жури да присъди образователната и научна 

степен „Доктор“ на Благой Йосифов Калпачки в научната област 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по … 

 

23.05.2018 г.     Изготвил: доц. д-р Кремка Станкова  

 

 

 


