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Представеният от Анна Александрова-Караманова дисертационен труд отразява 

разработването на мащабен научно-изследователски проект по актуален за съвремието ни 

проблем, а именно масмедийните въздействия върху формирането на представа за 

собственото тяло през юношеството и ролята на личността в този процес. През последните 

десетилетия средствата за масова комуникация придобиха специално място в живота на 

съвременния човек, допълвайки традиционната си информационна и развлекателна 

същност с активна позиция при определяне на дневния ред на обществото, формиране на 

представи за дейстителността, в която се намира индивида и очакваното от него 

поведение.  

Масмедиите и техните въздействия върху аудиторията са обект на научен интерес 

от дълги години и провокират редица нови проучвания, щрих в които добавя и 

докторантът, като разширява изследваната проблематика по посока на културните 

стандарти за красота, задавани от медиите и въздействието им върху една доказано 

податлива за медийните излъчвания група – юношите. Значимостта на представената 

разработка се увеличава и от възможностите за прилагане на получените резултати в 

социалната практика и превенция на негативните медийни въздействия върху все по-

широко разпостраняващите се сред младите хора проблеми като разстройства на 

храненето, мускулна дисморфия и др. 

Дисертацията е построена върху отлична концептуална основа, спазени са всички 

изисквания, касаещи както планирането и провеждането на психологически изследвания, 

така и разработването и представянето на този вид научни трудове. В структурно 

отношение текстът е представен чрез увод, три глави, заключение, библиографска справка 

и приложение, разположени върху общ обем от 215 стандартни страници. Съдържателното 



богатство на дисертацията е адекватно илюстрирано чрез 39 таблици и 16 фигури. 

Използваната литература впечатлява със своя обем от 452 източника, от които само 8 на 

български, а останалите на английски език, всички представителни за изследваната 

проблематика. 

Подробно разработената в първа глава теоретична обосновка на проблема чрез 

акцент върху същността и подходите при изучаване на образа за собствено тяло, 

медийните въздействия върху изграждането на образа за собствено тяло, както и ролята на 

индивидуалните особености при тях, не оставят съмнение, че Анна Александрова-

Караманова не само е добре ориентирана в изследваната проблематика, но притежава 

забележителни знания и компетенции в изследваната сфера. Не може да не се отбележи, че 

в тази теоретична част не само е синтезиран и изложен огромен масив от съвременни 

изследвания, коректно цитиран и отразен в библиографската справка, но също така прави 

впечатление, както логичния и аналитичен подход, използван от докторанта при тяхното 

представяне, така и обоснования избор на социокултурния подход в разработваната тема. 

Представеният във втора глава теоретичен модел, наред с ясно и точно 

формулираните цели и задачи на изследването са доказателство, че Анна Александрова-

Караманова притежава не само теоретична подготвеност, но и отлична експериментална 

ориентация. В съответствие с целите и задачите са изведени и хипотезите на изследването, 

които са структурирани в една обща и четири частни, детейлно и прицизно описани 

хипотези. 

Инструментариумът на изследването е адекватен и напълно съответства на 

проблематиката и целите. Използвани са както проективни силуетни методи за изследване 

на различни аспекти от представата за собственото тяло, така и многокомпонентни 

количествени методи за оценка на въздействието на медийните фактори и ролята на 

редица личностни храктеристики като перфекционизъм, чертите от Големите пет и 

самооценка. Заслужава да се отбележи и авторският принос при разработването на 

въпросник за оценка на поведенческия компонент на образа за собствено тяло, включващ 

най-разпостранените поведения, насочени към постигане на идеално тяло.  

Получените множество резултати от собственото изследване са последователно и 

подробно представени в съответствие с издигнатите хипотези, като прави впечатление 

яснотата на текстовото, графичното и табличното изложение. Интерпретациите на 



установените резултати са коректни и предлагат много сполучливи и адекватни 

психологични обяснения, които разкриват научно-изследавателския потенциал на Анна 

Александрова-Караманова. Изводите от проведеното изследване са ясно и точно 

формулирани както в края на всеки един от изследваните аспекти, така и в цялостен, 

обобщаващ вид в последната част на дисертацията.  

Също така трябва да подчертая, че дисертационният труд на Анна Александрова-

Караманова е отлично планирано и осъществено изследване със собствена стойност и 

авторски почерк. Приносите, изведени на основата на получените резултати са със значим 

научен и практически потенциал. 

Представеният автореферат адекватно отразява дисертационната разработка като 

включва и впечатляващата активност на докторанта за популяризиране и публикуване на 

своите проучвания в редица национални и международни научни печатни издания и 

участия в научни форуми. Публикациите, самостоятелно и в съавторство по темата на 

дисертацията са осем, като са допълнени от други седем публикации, посветени отново на 

юношите и здравето. 

В заключение мога да споделя, че запознаването с дисертацията ми достави 

истинско удоволствие и извън всякакво съмнение мога да заявя, че тя е отлична и 

удовлетворява най-високите претенции за исканата степен. Убедено предлагам на 

уважаемите членове на научното жури без колебание да присъдят образователната и 

научната степен „Доктор“ на Анна Александрова-Караманова за дисертацията й „Влияние 

на медиите върху образа за собственото тяло и личностното му модериране при юноши “.  
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