
Abstrakt 

Cílem disertační práce na téma Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga je 

popsat méně známý jev, kterým jsou přetrvávající primární reflexy a poruchy senzoricko-

senzitivní integrace u dětí. Dalšími cíli této disertační práce je zjistit prevalenci přetrvávajících 

primárních reflexů u žáků od 5 do 8 let a ověřit účinnost metody Neuro-vývojová stimulace 

jako možného intervenčního programu pro speciální pedagogy.  

Teoretickými východisky jsou současné poznatky o psychomotorice, primárních reflexech, 

smyslovém vnímání a senzoricko-senzitivní integraci. Stěžejní část práce představuje výzkum 

prevalence přetrvávajících primárních reflexů. Výzkumný soubor tvoří 345 žáků ve věku od 5 

do 8 let navštěvujících běžné mateřské a základní školy a 26 žáků ve věku od 8 do 11 let 

navštěvujících základní školu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona. Způsob intervence 

pomocí metody Neuro-vývojové stimulace je ověřen v případové studii. Další část výzkumu 

mapuje zkušenosti speciálních pedagogů a logopedů s metodou Neuro-vývojové stimulace 

jako intervenčního programu pomocí kvantitativního přístupu. Ke sběru dat byly distribuovány 

dotazníky mezi všemi speciálními pedagogy a logopedy, kteří absolvovali kurzy Neuro-

vývojové stimulace v období od ledna 2014 do června 2019. 

Z výzkumu vyplývá, že u 12,8 % žáků ve věku od 5 do 8 let přetrvává nejméně jeden primární 

reflex zcela (na stupeň 4), nebo nejméně dva reflexy přetrvávají středně (na stupeň 3), přičemž 

v obou těchto kategoriích můžeme očekávat problémy v edukaci. Dále z výzkumu vyplývá, že 

pokud primární reflex přetrvává výrazně (na stupeň 3 nebo 4), tak věkem sám nevymizí a je 

nutná speciální intervence. Z případové studie je zřejmé, že pomocí metody Neuro-vývojové 

stimulace je možné přetrvávající primární reflexy a přidružené symptomy odstranit nebo 

zmírnit. Neuro-vývojová stimulace je absolventy kurzů Neuro-vývojové stimulace vnímána 

velice pozitivně jako další možná metoda práce s dětmi s poruchami učení nebo chování. 

Respondenti oceňují, že Neuro-vývojová stimulace ovlivní dítě komplexně, v celém jeho vývoji. 

Podle dotazníku dokázali respondenti pomocí aplikace Neuro-vývojové stimulace u žáků 

hlavně zlepšit hrubou motoriku a jejich spolupráci. Další oblastí s nejčastějším viditelným 

zlepšením byla koordinace pohybů, komunikace a soustředění pozornosti.  Lze tedy 

konstatovat, že Neuro-vývojovou stimulaci je možné úspěšně zařadit mezi 

speciálněpedagogické metody. 
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