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Данни за дисертацията:
Дисертацията се състои от 367 страници и съдържа въведение,
четири глави, заключение с изводи на изследването и списък с
използваната литература. Разделите са разделении на подраздели, а след
всеки раздел има конкретни изводи. Списъкът с използваните източници
състои от 388 заглавия и 84 интернет източници.

Акуалност и значимост:
Проблемът, който изследва в дисертационния си труд К. Прендецки,
е

съществена

част

от

анализите

и

дискусиите,

посветени

на

екзистенциалния проблем на идеологическата форма, политическата
система и икономическата основа на съществуване на съвременния свят.
Темата за неолиберализма и неговите проявления във всички сфери на
обществения живот е предизвикателство, което малко хора биха си

поставили

за

цел

да

преодолеят.

Актуалността

на

темата

на

дисертационния труд е неоспорима.
Изследването показва и професионализма на автора, който свободно
използва многобройни източници и изследвания, върху които изгражда
своя анализ. Структурата на дисертацията също може да бъде приета като
добро тематично ситуиране на многобройните тези, които авторът избира
да изследва. В 4 глави със съответните параграфи К. Прендецки показва
задълбочени теоретични познания и ясна визия за формулиране и
структуриране

на

темите

в

контекста

на

основните

теоретични

направления на философските и икономическите школи на либерализма и
неолиберализма.
Стъпвайки върху разнообразието и нюансите на теоретиците от
далечното и близкото минало авторът във всяка една от главите анализира
проявата на неалибералните проявления в основните сфери на дейност на
държавата като самостоятелен международноправен субект и като част от
различни политически и икономически международни организации. Има
логична взаимовръзка и логика на изследването в дисертационния труд.
Наблюдава се последователно отстоявана позиция в анализа на системната
трансформация на Полша в контекста на разнообразните прояви на
неолиберализма през последните три десетилетия.
Заключението е логично обощение на теоретични познания и
тяхното приложение в анализа на глобалните и национални промени в
контекста на неолибералните теории и тяхната практическа проява.
Дисертационният труд има своите достойнства и дисертабилност.
Добре би било уводът да има по-завършен вид, в който конкретно да бъдат
посочени

основната

цел,

използваните

методи

и

конкретните

научноизследователски задачи. Освен това намаляване броя на 4 глави ще

концентрира изследваните области като екологията, образованието и др. в
посока формулирането на неолибералния модел,чието приложение
трансформира обществата, чиито пример (Полша) изследва авторът.
Публикации:
Кшиштоф Прендецки има 25 статии на полски език по различни
аспекти от дисертационния труд, доказващи неговите възможности да
формулира добре и аргументирано да доказва своите тези.
Авторефератът, който се състои от 51 страници, пресъздава
обективно и пълно съдържанието на дисертационния труд.

Заключение
Дисертационният труд е написан с много добро познаване на
изследвания проблем. Богатият документален материал дава възможност
на докторанта да направи задълбочен и обективен анализ на темата, което
ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на научното
жури да гласуват за присъждането на докторанта Кшиштоф Прендецки
научната степен

«Доктор на политическите науки», в научна област:

Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.3.
Политически науки.
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