
С Т А Н О В И Щ Е

от проф. д-р Негрин Несторов Негрев, д.м.н., 

Директор на Медицински колеж - Варна

Относно: дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор на 

науките” от доц. д-р Златислав Стоянов, д.м.

С решение на Председателя на Научното жури и заповед на Ректора на МУ-Варна 

Р-109-164 от 27.05.2013 г. съм определен да представя становище относно 

дисертационния труд на тема „Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за 

произхода и свързани психофизиологични феномени” , за придобиване на научната 

степен „Доктор на науките“ по научна специалност “Физиология на животните и 

човека” от доц. д-р Златислав Стоянов Димитров, д.м.

1. Оценка на актуалността на темата.

Още от разкриването си като феномен през 19-и век латерализацията на мозъчните 

функции привлича значителен изследователски интерес. Изучаването й допринася 

за изясняването на фундаментални закономерности във функционирането на 

мозъка, както и за разбирането на мозъчната патология, лечението и 

рехабилитацията на пациенти с едностранни мозъчни увреждания. Въпреки 

дългогодишните изследвания на екипи от различни научни специалности, обаче, 

все още много от задаваните въпроси не са намерили своя отговор. Това добре е 

откроено от дисертанта в направения критичен обзор на научната литература, 

основаващ се на 687 заглавия. На базата на своя анализ на литературата 

дисертантът преценява (с което съм съгласен), че на съвременния етап имат своето 

място и биха били полезни комплексни, интердисциплинарни, изследвания по 

проблема мозъчна асиметрия. По-тесният контекст, в който се разработва 

проблематиката на мозъчната асиметрия в предложения дисертационен труд е 

леворъкостта -  проява на латерализацията на мозъчните функции, която се свързва 

с редица специфични особености в нервно-психичната дейност.



2. Обосновка на изследванията и методи

За опорна и отправна точка на изследването си доц. Стоянов избира някои теории 

за произхода на (лево)ръкостта и мозъчната асиметрия, по които продължава 

интензивно да се дискутира -  генетичните модели на Annett и на McManus, 

хипотезата на Geschwind и Galaburda за пренаталните ефекти на тестостерона, и 

концепцията за патологичната леворъкост. Комплексният подход е отразен във 

формулировката на целта (тя е трикомпонентна) и в многообразието на 

изследователските задачи -  общо 11 на брой, структурирани в 4 групи. Добро 

впечатление прави точното формулиране на 5 работни хипотези, породени от 

избраните теории за произхода на леворъкостта, които да бъдат потвърдени или 

отхвърлени съобразно получените резултати.

Методологията на изследването също е комплексна. То е структурирано от анкетно 

скринингово проучване и психофизиологичен експеримент. Впечатляващ е броят 

на обхванатите в анкетното проучване лица — 3341. Използваните

психофизиологични методики са адекватни и информативни. В статистическата 

обработка са използвани разнообразни методи, гарантиращи достоверността и 

сравнимостта на резултатите.

3. Оценка на резултатите

Резултатите са детайлно, разбираемо и аналитично представени в 24 таблици и 

текст. Илюстрирани са, където е уместно, с подходящи графики и фигури (общо 9 

на брой). Интерпретирани са както в частния контекст на конкретните задачи, така 

и в обобщаваща заключителна дискусия, чрез която се затваря цикълът на 

интердисциплинарност, заложен от дисертанта в дизайна на изследването. 

Представянето на резултатите и техният анализ са направени на висок научен стил, 

но езикът остава разбираем.

Като цяло, изводите, които се правят на база получените резултати, са логични и 

обосновани.

4. Оценка на приносите

Приемам откроените от дисертанта приноси -  10 на брой. Те касаят уникалност на 

някои от получените данни (например пропорциите на ръкостта в България), 

методични нововъведения (за първи път в България е изследвано отношението



между дължините на 2-и и 4-и пръст на ръката, в качеството му на индиректен 

биомаркер за пренаталните нива на тестостерона), оригинални аналитични 

подходи (използването на отношението 2П:4П в опит да се проверят постановки от 

хипотезата на Geschwind и Galaburda). Потвърждение за приносния характер на 

получените резултати виждам в наличието на 18 цитирания (повечето в чужбина) 

на публикации свързани с дисертационния труд.

5. Критични бележки и препоръки към дисертационния труд

Считам, че е налице известен дисбаланс между отделните части на дисертационния 

труд -  по-голям от общоприетото е относителният дял на литературния обзор. 

Може би по-дълъг от необходимото е и списъкът с използвани литературни 

източници. Биха могли да се цитират още някои проучвания на български автори 

по близки на дисертационния труд теми. Направените забележки не намаляват 

научната стойност на представения дисертационен труд.

6. Заключение

Представеният дисертационен труд отговаря на критериите на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България и на Правилника за 

развитието на академичния състав в МУ-Варна -  представя оригинална концепция 

и трактовка по значим и актуален научен проблем. Съпътстван е от необходимия 

брой публикации. Има отклик в други съвременни изследвания. Считам, че 

представеният дисертационен труд „Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за 

произхода и свързани психофизиологични феномени” дава основание на автора му 

доц. д-р Златислав Стоянов, д.м., да бъде присъдена НС „Доктор на науките“.

 ^
(проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н.)

Варна

19.06.2013 г.


