СТАНОВИЩЕ
Относно дисертоционния труд на
Теодора Пападопулу
На тема:
The concept of ‘prototype’ and ‘family resemblance’ in cognitive
semantics (an experimental study)
Дисертационният труд на Теодора Пападопулу е на актуална и вечно
значима тема, на границата между две научни области-психология и
лингвистика. В структурно отношение съдържа 4 глави, 3 от които са
теоретични, а четвъртата представя резултатите от емпирично изследване.
Първите три глави очертават теоретичната рамка и се отнасят до конструктите
значение, мислене, език и памет. Подробно са разгледани различните концепции
на обсъжданите конструкти в психологията и лингвистиката. Разгледани са и
основните типове анализ на значението- пкомпонентен и количествен.
Втората глава е посветена на езика, като се подчертава, че придобиването
му се основава на културални и исторически влияния. Подробно се изяснява
термина прототип, който според разбирането на дисертантката не може да се
дефинира извън контекста. Разгледни се теориите на Берлин, Витгенщайн, Рош,
Яков, Тверски, като са подчертани тези аспекти на теориите, които обслужват
целта на настоящата дисертация.
Третата глава разглежда релацията език-памет. И тук проличава добрата
теоретична подготовка на дисертантката и умението й да извлича същественото
от разглежданите теории.
Четвърта глава представя емпиричното изследване. То е базирано на
теорията на Рош. Целта и хипотезите са формулирани коректно. Изследвани са
2 групи от 36 лица. Експериментът е добре планиран и прецизно проведен.
Подробно е описана процедурата на администриране и на обработка на данните.
Подробно са анализирани данните от проведения експеримент. Очертани са
ясни протопитни ефекти и за двете изследвани групи. Направена е и оценка по
типичност.

Получените данни дават основание на дисертантката да изрази известна
критичност към теорията на Рош и да осмисли ограниченията на представеното
изследване.
Позитивните страни на представения дисертационен труд се отнасят до:
• Актуалността на тематиката,
• Иновативност на изследователския инструментариум,
• Систематично изследване, отнасящо се до две научни областипсихология и лингвистика,
• Приложна стойност на получените резултати.
Качествата на дисертационния труд на Теодора Пападопулу ми дават
пълно основание да препоръчам на Уважаемото Научно Жури да присъди на
дисертантката образователната и научна степен „ДОКТОР”.
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