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Актуалност на проектодисертационният труд:

Фокусът на настоящото докторско изследване е феноменът на контратрансфера и

реакциите, които той предизвиква при различни видове терапевти. Това изследване е

сравнително: и анализира по безспорно точен начин до каква степен задействанията,

проявите и управлението на контратрансфера се различават при базирани на беседи или

когнитивно-поведенчески, терапевти и творчески експресивни терапевти. Сравнителната

структура на тази дисертация е нейният основен принос към съществуващите изследвания

върху контратрансфера между различни видове терапевти. В тази връзка може да се

отбележи, че актуалността на представения дисертационен труд е безспорна и отразява

съвременните търсения на изследователите в тази област. Не бива да се пропуска фактът,

че докторантът се е водиб в избора си на тема от съвременните предизвикателства на

терапевтичните търсения на специалистите от практиката в дадената област.

Теоретична разработка:

Разглеждайки как е структурирана теоретичната разработка трябва да се отбележи,

че така представената дисертация анализира обстойно и в дълбочина как терапевтът се е

справил със ситуацията на контратрансфер. Въпросът: „Какво помага на терапевта да се



справи с личните емоции, спомени и травми по време на терапевтичната сесия?“ е от

основно значение за настоящото изследване. Направен е дълбочинен анализ на базата на

теоретичните познания на докторанта, както и неговите практически търсения в областта,

която обхваща дисертационния труд. Очакванията, които са заложени и блестящо

представени в теоретичната разработка се доказват в последващите представени етапи на

дисертационния труд.

Психологично изследване:

Разглеждайки следващите представени етапи в дисертационния труд става ясно, че

тази дисертация използва метода на полуструктурирани интервюта, който е съвременен и

напълно съвместим с новите научни и практически тенденции в областта на

поведенческите науки. Далеч от опитите да получат отговори на предварително

определени въпроси или да разгледат дадени предположения, полу структурираните

интервюта са предназначени да разберат опита на хората и значението, което придават на

това, което изпитват. Всяко интервю е продукт на взаимодействието между

интервюиращия и интервюирания човек. В тандем те развиват значението на казаното.

Заедно те получават по-задълбочено разбиране на изследваното явление контратрансфер.

По този начин докторантът умело стига до съответните изводи представени в настоящата

дисертация.

Докторантът има нужните публикации, с което отговаря изискванията.

Заключение:

Считам, че предложеният дисертационен труд  е актуален, переспективен и предлагам на

уважаемите членовете на катедра „Психология“ и на научното жури да присъди на Михал

Гелб образователна и научна степен  „Доктор“.
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