
Programy KUPROG základní péči doplňují o originální
komplexní sestavy práce s rodinou a dítětem, které mají
psychoterapeutický potenciál. Představují účinný a oblí-
bený způsob, jak nejen rozvíjet fungování dítěte v jednot-
livých oblastech ( jako jsou pozornost, motorika, spole-
čenské chování, slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti,
pracovní zralost, sebevědomí a mnoho dalšího), ale
i zlepšit celkové fungování a kvalitu života celé rodiny.
Rodič a dítě systematicky pracují s odborníkem s připra-
venými atraktivními materiály a u skupinových programů
i s dalšími pestrými pomůckami a v průběhu pravidelných
setkání lépe poznávají své možnosti a rozvíjejí svůj poten-
ciál. Práce v ucelených, komplexních programech je inspi-
rována moderním směrem pozitivní psychologie – soustře-
dí se tedy také na rozpoznání a rozvíjení pozitivních emocí
( jako jsou radost, štěstí, naděje a láska) a pozitivních pova-
hových vlastností a rysů osobnosti (např. optimismus,
nezdolnost, smysl pro humor, pohotovost, kreativita
a další). To v životě rodin zažívajících emoční a praktické
obtíže představuje vítaný a harmonizující prvek.

Mezi programy KUPROG patří KUPREV (primárně pre-
ventivní program určený dětem od čtyř do osmi let),

KUMOT (skupinový program pro děti ve věku pět až osm
let), KUPOZ (párový program pro děti s alespoň prů-
měrnou inteligencí ve věku 8 až přibližně 12 let)
a KUPUB (skupinový program pro dospívající ve věku 
12 až 18 let). Detailněji zde představíme program
KUPOZ.1 Všechny programy jsou v současnosti přepra-
covávány do nové, moderní, snadno použitelné a atrak-
tivní podoby, která si zachovává svou účinnost.

KUPREV již nedávno prošel rozsáhlou úpravou a nabízí
se ve zcela nové edici. Rodič dostává pevné desky obsa-
hující archy s jednotlivými lekcemi, archy se samolepkami
a skládačku a certifikát jako odměnu za dokončení práce.
V průběhu 15 lekcí rozvíjí KUPREV mnoho oblastí,
základní je však orientace, která je nezbytná pro zvládnu-
tí jakékoli situace. Chápání sociálních i praktických situa-
cí, vnímání času i prostoru, znalost vlastního těla a jeho
fungování, stejně jako nenásilné zpracování citlivých
a tabuizovaných témat ( jako jsou např. smrt a víra, vznik
nového života, peníze apod.) dodávají dětem klid a jisto-
tu. To usnadní spokojenější fungování dítěte a jeho rodi-
ny v každé oblasti života.
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Využití myšlenek pozitivní
psychologie při práci s dětmi
a rodinami dětí s poruchami
učení a chování

Îivot dûtí a rodin dûtí s poruchami uãení a chování je v mnoha ohledech svízeln˘.
âasto se setkávají s nepochopením, kritikou, odmítáním i obviÀováním v‰eho
druhu, jak ze strany rodiny, tak spoluÏákÛ a ‰ir‰ího okolí. BûÏnû pozorujeme
napjat˘, aÏ konfliktní vztah k uãitelÛm a dal‰ím odborníkÛm. Rodiny taktéÏ
proÏívají celkovû vy‰‰í úzkost, únavu a obavy z budoucnosti. V souãasné praxi
pfievládá snaha zmapovat jejich problémy a ve spolupráci odborníkÛ rÛzn˘ch
specializací pak tyto problémy a jejich dopady dlouhodobû zmírÀovat.

Mgr. Barbora Krankusová,
psycholožka, lektorka
a spoluautorka programů
KUPROG

1 V dal‰ím ãísle ·kolního poradenství v praxi pfiedstavíme program KUPREV.
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Témata na sebe volně navazují. Každá lekce nejprve infor-
muje rodiče o tom, co vše rozvíjí (např. grafomotoriku,
slovní zásobu, početní představy, orientaci osobou, mís-
tem, časem, schopnost hledat nadřazené pojmy apod.).
Následuje praktický tip, který je taktéž určen jen pro rodi-
če. Další část představuje sdělení, které poskytuje základ-
ní informace o tématu lekce – je psáno formou vyprávění
rodiče dítěti a lze je jednoduše přečíst. Na sdělení nava-
zují otázky a úkoly, jejichž splnění je vždy odměněno
smajlíkem (k vybarvení za správně zodpovězenou otázku,
k nalepení samolepky z archu za úkol). Na závěr každé
lekce je nachystáno několik úvah, které vedou rodiče
k hlubšímu zamyšlení nad právě zpracovaným tématem.
Úvahy doprovází poslední část všimněte si, která rozvíjí
všímavost a citlivost vůči potřebám dítěte i svým vlastním.

KUPREV tak pracuje zároveň s dítětem i jeho rodičem.
Výsledkem je lepší komunikace mezi rodičem a dítětem,
lepší sebevědomí dítěte, zlepšení emočního vyladění, zvý-
šení motivace ke školní a pracovní činnosti a celkově vyšší
kvalita života celé rodiny.

KUMOT

Právě probíhá příprava nové, vylepšené edice skupinové-
ho programu KUMOT. Tento program sestává z 10 lekcí,
ve kterých děti postupně procvičují hrubou a jemnou
motoriku a sociální chování. Střídají se nácviky skupinové
spolupráce, při kterém se dítě podvoluje vedení druhých
a rovněž si osvojuje vůdčí roli, párové aktivity a indivi-
duální činnost dětí zároveň. Důraz je kladen na rozvoj
sociálních dovedností, děti dostávají zpětnou vazbu od
skupiny i návrhy způsobů, jak v konkrétních situacích rea-
govat. Každá lekce je rámována poslechem písně nebo
částí písně. Písně nejčastěji pojednávají o zvířátkách, jsou
veselé, rytmické a neagresivní, jednotlivé lekce jsou po-
jmenovány podle písní. Děti dostávají průkazky, do kte-
rých lepí samolepky, CD s hudbou a používají i pestrou
škálu dalších materiálů a pomůcek, které mají k dispozici
odborníci při školení.

Mezi pozitivní výsledky absolvování KUMOT patří lepší
schopnost uvolnění se, otevřenější komunikace, lepší ovlá-
dání impulzů, uvolnění agrese, zlepšení hrubé i jemné
motoriky a motoriky mluvidel, schopnost vyjadřovat pozi-
tivní city, a to i neverbálně, a celkově radostnější dítě.

KUPUB

V příštím roce očekáváme také novou, vylepšenou edici
skupinového programu KUPUB. V současné podobě je
určen dospívajícím ve věku od 12 do 15 let. Psychologo-
vé, speciální pedagogové či jiní odborníci dostávají
během školení pomůcky, díky nimž mohou připravit vše
pro novou skupinu. Každá z 10 lekcí má tři části – teore-
ticko-diskusní, praktickou a relaxační. V jejich průběhu
dospívající zpracovávají pomocí řízené diskuse zásadní
témata, jako jsou např. závislost a svoboda, sexualita
a rodičovství, stres a jeho zvládání, společenský status
a vztahy mezi jednotlivcem a společností, víra apod., pro-
cházejí nácvikem asertivních technik a učí se relaxačním

technikám, jako je např. autogenní trénink nebo řízená
imaginace. Mezi výsledky absolvování tohoto rozvíjejícího
programu patří schopnost relaxace, zvládnutí problémo-
vých situací, zdravější sebevědomí a vztahy, zlepšení
komunikace s okolím, odmítnutí agrese jako neefektivní-
ho chování a celkově méně obtíží v průběhu dospívání.

KUPOZ

Program je určen pro děti s ADHD nebo ADD, pomalej-
ším psychomotorickým tempem, obtížemi s emocemi
(např. úzkostí, depresivním laděním nebo agresivitou),
poruchami učení, chování, Aspergerovým syndromem
nebo vysoce funkčním autismem apod. Věkově je
KUPOZ určen dětem od osmi do přibližně 12 let, podle
úvahy i starším. Není vhodný pro děti s inteligencí pod
spodní hranicí průměru, naopak je možné jej nabízet také
dětem s vysoce nadprůměrnou inteligencí. Těžiště pro-
gramu spočívá v domácí práci, kdy společně pracuje
rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, spe-
ciální pedagog s platným osvědčením pro práci s meto-
dou). Program trvá 15 týdnů, je vhodné začít na začátku
pololetí nebo podle domluvy a možností i před letními
prázdninami. Pracuje se zhruba 15 minut denně, jednou
za 14 dní se uskutečňuje hodinové sezení u odborníka.
Cvičení jsou hravá a děti baví.

Hlavními benefity absolvování KUPOZ jsou: zrychlení
psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti,
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zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem, schopnost
pravidelné práce, zlepšení emočního vyladění a přístupu
k práci, zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny,
odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci
a především celkově vyšší kvalita života dítěte i jeho rodiny.

Princip programu

Program využívá myšlenky pozitivní psychologie – chválí
a pozitivně komentuje úspěšné zvládnutí úkolu, bez
komentáře ponechává neúspěchy. Na chybu rodič upo-
zorňuje jen zopakováním zadání úkolu nebo jeho části,
např.: „Podívej se ještě jednou, jestli to máš jako ve
vzoru.“ Tím snižuje stres z výkonu (běžný i u dětí s vyni-
kajícím výkonem) a zvyšuje motivaci dítěte ke společné
práci. 

Během 15 týdnů programu KUPOZ si dítě vyzkouší cel-
kem 60 úkolů a v průběhu celého týdne si je důkladně
procvičí. Každý den se provádějí 4 různé úkoly. Ty jsou
sestaveny tak, aby zatěžovaly různé oblasti, a tedy dítě
neunavily a uchovaly si atraktivitu, a aby v každém dni
dítě našlo i úkoly, které mu dobře půjdou. Střídají se úko-
ly, které jsou zaměřené na zrakovou a sluchovou percep-
ci, vlastnosti pozornosti, jemnou motoriku a další. Zařa-
zené úkoly rozšiřují slovní zásobu, rozvíjejí schopnost
komunikace, orientace v prostoru, v emocích či praktic-
kých situacích, dále rozvíjejí vytrvalost, volní vlastnosti
a pracovní zralost, učí dítě zacházet s časovým stresem,
vytvářet si při práci vlastní systém, jak se s úkoly vypořá-
dat, a posilují schopnost rozhodovat se.

Během společné práce se dítě spolu s rodiči seznamuje se
svými silnými a slabými stránkami a učí se akceptovat
samo sebe takové, jaké je. To je zvlášť důležité v dnešní
době, kdy je běžná praxe právě opačná – mnozí rodiče
kritizují to, co nefunguje nebo nevyhovuje, a ignorují to,
co považují za „v pořádku“ a dobře fungující. Je vhodné,
aby rodiče přistupovali k práci s programem bez před-
chozí přípravy. V průběhu společné práce s dítětem tak
lépe ocení, že i v těžkých cvičeních dokáže dítě uspět,
a vidí, že i oni sami mohou mít s různými úkoly potíže.
Momenty, kdy rodiče něco nevědí nebo jsou pomalejší
než dítě, jsou nejen příjemné pro dítě, ale jsou i důležitým
zážitkem pro oba – připomínají, že skutečně každý něco
ví a něco neví, každému jde něco lépe a něco hůře,
dokonce i rodičům. To podporuje jak sebevědomí dítěte,
tak jeho vztah s rodiči. 

Tento proces je podpořen při pravidelných setkáních
dítěte a rodiče s odborníkem. Kromě samotné instruktá-
že k jednotlivým cvičením zde rodič probírá s odborní-
kem vše, co je relevantní. Konzultace jsou pro úspěch
programu zásadně důležité, proto se KUPOZ bez vedení
odborníka nenabízí. Pokud je potřeba, bývá užitečné
a využívané rozdělit konzultace tak, aby dítě bylo přítom-
no jen část času, a rodič tak měl potřebné soukromí.
Dostává prostor popsat své těžkosti, získává odbornou
zpětnou vazbu, případně doporučení a kontakty na
odborníky z jiných oblastí.

K pozitivním změnám dochází nejen u dítěte, ale v celém
rodinném systému. Tyto změny lze částečně sledovat
v počítačovém programu hodnotícím změnu u dítěte za
dobu trvání KUPOZ – součástí je test pozornosti Číselný
čtverec a dotazníky zachycující běžné obtíže u dětí dané-
ho věku. Každý sešit obsahuje přístupový kód umožňující
hodnocení využívat. Výsledkem je porovnání křivky
pozornosti před ukončením práce a po něm a barevné
vyznačení otázek, ve kterých se dítěte zlepšilo, nezlepšilo
či zhoršilo. To je jak vynikající zpětnou vazbou, tak vizuál-
ní odměnou za zpravidla významné pokroky, kterých dítě
dosáhlo. Předpokládáme, že tyto změny jsou trvalou
výbavou dítěte a dosažený efekt je dlouhodobý. Zatím
sebraná data potvrzují statisticky významné zlepšení
u všech sledovaných položek – např. u pracovního tempa,
neklidu, přípravy do školy, vypracovávání domácích
úkolů, zapomínání a pozornosti. Klinicky sledujeme zvý-
šení celkové kvality života dítěte a jeho rodiny.

Ukázky příkladů

1. zraková percepce, práce s ãasov˘m stresem,
jemná motorika

Zadání: Dítû vybarvuje pfiedmûty v pfiíloze podle
vzoru. Musí postupovat popofiádku, to znamená
vybarvit nejprve napfiíklad v‰echna jablíãka se
nepovoluje. Tam, kde jsou uvedeny ãasové limity,
nemusí dojít dítû aÏ na konec. Udûlá tolik, kolik
stihne, dÛleÏité je správné provedení. DodrÏujeme
pofiadí jednotliv˘ch dnÛ:
� 1. + 2. den dítû vybarví v‰echny pfiedmûty,
� 3. + 4. den dítû vybarví v‰echny pfiedmûty co

nejrychleji,
� 5. + 6. den dítû pracuje pfiesnû tfii minuty,
� 7. den dítû vybarvuje po dobu pûti minut.

Komentáfi k pfiíkladu: Jedním z hlavních cílÛ toho-
to cviãení je pfiivyknout dítû ãasovému stresu.
Snaha o co nejrychlej‰í tempo se v‰ak nesmí odrazit
na kvalitû práce (napfiíklad pfii písemné práci
z matematiky také není Ïádoucí, aby dítû stihlo sice
v‰echny pfiíklady, ale v‰echny ‰patnû). Vzor je
proto vybarven zámûrnû tak dÛkladnû, jak oãeká-
váme, Ïe bude vybarvovat samo dítû. Je-li dítû
velmi peãlivé na úkor tempa, upozorníme: „Staãí to
tak jako ve vzoru.“ Pokud je naopak kvalita vybar-
vení nedostateãná, pobídneme dítû: „SnaÏ se to
vybarvovat podobnû jako ve vzoru.“

Mnoho dûtí v situaci ãasovû limitovaného úkolu
pracuje dobfie jen do momentu, kdy zjistí, Ïe úkol
nestihne dokonãit, a po zbytek ãasu panikafií nebo
v˘raznû klesá kvalita jejich práce. UÏ samotná
v˘zva „co nejrychleji“ vyvolává v nûkter˘ch dûtech
úzkost. Úkol v‰ak zaãíná b˘t nároãn˘ pfiedev‰ím od
5. dne, kdy je dítû konfrontováno jak s plynutím
ãasu (mÛÏeme mu ponechat hodinky s vtefiinovou
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ruãiãkou nebo oznamovat ãas po minutách), tak
s pravdûpodobn˘m odevzdáním nedokonãeného
úkolu. Nûkolik úkolÛ tohoto typu je v KUPOZ nasta-
veno tak, Ïe není vÛbec moÏné je stihnout. Nepfií-
jemné pocity dítûte pfii odevzdání nedokonãen˘ch
fiádkÛ zmírníme velkou pochvalou: Udûlal/a jsi to
správnû, pfiesnû podle zadání. Úkol znûl „pracuj tfii
minuty“, nikoli „stihni v‰e za tfii minuty“. Dûti se pfii
úkolech zahrnujících práci s ãasov˘m stresem uãí 
pracovat i pfii zachování dobré kvality práce co nej-
rychlej‰ím tempem aÏ do konce limitu, i kdyÏ vûdí,
Ïe práci nestihnou. Pfiíklad je zamûfien také na zra-
kovou percepci a jemnou motoriku.

2. zraková percepce, orientace v prostoru, vytvá-
fiení postupu pro práci

Zadání: PoloÏíme pfied dítû pfiílohu, na které je
nakresleno 14 druhÛ zvífiat, vÏdy ve dvojím prove-
dení. Jedenkrát je zvífie nakresleno úplnû, podruhé
pouze v obrysu. Dítû vyhledává a ukazuje dvojice,
které k sobû patfií. Zvífiata hledáme kaÏd˘ den,
maximálnû po dobu pûti minut. Pokud se nepodafií
najít v‰echna zvífiata, nevadí, objeví je tfieba dal‰í
den.

Komentáfi k pfiíkladu: Pro nûkteré dûti je úkol jed-
noduch˘ a snadno si s ním poradí jiÏ v prvním dnu.
Jiné s ním ale mohou mít tûÏkosti. Úkol je zamûfien
na rozvoj zrakové percepce, zapojuje se i pamûÈ (to,
co dítû jiÏ na‰lo, najde snadno dal‰í den) a orienta-
ce v prostoru. Pokud dítû postupuje chaoticky,
nabídneme mu systém: „UkaÏ si prstem na sytû
vybarvené zvífie vlevo nahofie a najdi k nûmu dal‰í
do dvojice. Dívej se pfiitom postupnû na v‰echny
obrázky zleva doprava a shora dolÛ, aÏ najde‰ to
pravé. Potom prstem ukaÏ na sytû vybarvené zvífie
napravo od prvního a znovu hledej postupnû zleva
doprava a shora dolÛ.“

3. slovní zásoba, verbální projev, schopnost vybí-
rat si

Zadání: Obrázky na pfiíslu‰n˘ den poloÏíme pfied
dítû. Ostatní zakryjeme ãist˘m listem papíru. Uka-
zujeme dítûti na jednotlivé pfiedmûty. Dítû má pfied-
mûty pojmenovat. Potom si vybere jeden, fiekne,
k ãemu se pouÏívá, a popí‰e co nejpfiesnûji jeho
pouÏití. Pfiíklad: „To je hrníãek, je na pití. Nalijeme
do nûj ãaj nebo kávu, uchopíme ho za ou‰ko, zved-
neme aÏ k puse, pomalu nakláníme a pijeme.“

Komentáfi k pfiíkladu: Popis je zámûrnû velmi pre-
cizní. Je pravdûpodobné, Ïe dítû bude vybran˘
pfiedmût popisovat volnûji. Kromû samotného
popisu je pro mnoho dûtí, zejména ty úzkostnûj‰í,
obtíÏné, Ïe si musejí pfiedmût vybrat. Zpravidla
není problém vybrat si to, co se nám líbí a o co

máme zájem, ale spí‰e nutnost vzdát se ostatních
variant. Nenecháváme dítû vybírat znovu jin˘
pfiedmût, velmi pravdûpodobnû by bylo podobnû
obtíÏné jej popsat. Staãí uklidnûní: „Nevadí, zítra
tfieba bude‰ se sv˘m v˘bûrem spokojenûj‰í.“ Nut-
nost vybírat si a nevyuÏité varianty oÏelet potkává-
me v prÛbûhu celého Ïivota.

4. sluchová percepce, pozornost, vytrvalost, slov-
ní zásoba, znalost klasick˘ch pohádek

Zadání: Maminka nebo tatínek ãtou podle zadání
krátkou povídku nebo úryvek ze známé pohádky.
V textu je spousta logick˘ch chyb. Bûhem ãtení na
nû dítû upozorÀuje v˘kfiikem „STOP“ a pak vysvût-
lí, v ãem je chyba.

Komentáfi k úkolu: Lidská pozornost se snadno
zamûfiuje na hledání chyb. Chyby obsaÏené v po-
hádkách jsou navíc vtipné a veselé. Dítû i rodiã se
pfii ãtení popletené pohádky baví a mnohdy si ani
nev‰imnou, Ïe samotn˘ text je v˘raznû del‰í neÏ
u pfiedchozího cviãení zamûfieného na sluchovou
pozornost. Zvy‰uje se tak vytrvalost dítûte a doba,
po kterou sluchovou pozornost udrÏí. Nenápadnû
si doplní také znalosti klasick˘ch ãesk˘ch pohádek.
MÛÏe si i více oblíbit spoleãné ãtení s rodiãi –
mnoha dûtem se tento úkol líbí tak, Ïe Ïádají o jeho
opakování.

Závěr

Pokud mají rodiče zájem o práci s některým z uvedených
programů, mohou se na stránkách www.kuprog.cz podí-
vat na seznam odborníků, kteří prošli školením (řazeno
podle jména nebo podle místa pracoviště) a vybraného
kontaktovat přímo. Pokud váhají, který program by byl
pro jejich dítě vhodný, lze využít možnosti poradenství ( je
možné využívat i pro všechny dotazy zájemců o školení).

Ač jsou představené čtyři programy velmi odlišné, sdílejí
jednotnou filosofii. Tou je respekt k lidské jedinečnosti
a zaměření se na akceptaci sebe i ostatních, důraz je kladen
také na smysluplnou komunikaci s okolím. Ke každému
člověku je přistupováno s laskavým pochopením, beze
spěchu je nenásilně doprovázen tématy a vývojovými
úkoly, které je potřeba zvládnout k náročnému vybrouše-
ní vyrovnaného, spokojeného a realizujícího se dítěte
i rodinného systému, ve kterém žije. Ve všech progra-
mech jsou zakořeněny myšlenky pozitivní psychologie,
a soustředí tedy svou pozornost přednostně na identifi-
kaci a rozvoj pozitivních či silných rysů osobnosti, vztahů
či životních možností. Díky lepší akceptaci sebe i okolí učí
a umožňují radostněji prožívat přítomnost, ale i realistic-
ky a s přiměřenějšími očekáváními plánovat a utvářet
svou budoucnost. 
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