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Společnost Úspěšné dítě byla založena v září 2006 paní doktorkou Věrou 
Kleplovou. 
 
Cílem společnosti je v prvé řadě propagace a šíření Bodové cvičební 
metody MUDr. Kleplové®  a jejího celostního programu, hledání a realizace 
dalších cest a metod pro rozvoj osobnosti dítěte včetně proškolování 
odborníků pro tyto činnosti. 
 
Společnost provozuje a pořádá činnosti sloužící k regeneraci a rekondici.  
Svou činností se zaměřuje na specializovanou cvičební činnost sloužící 
k podpoře rozvoje osobnosti kojenců, starších dětí i dospělých. 
 
Úspěšné dítě, o.p.s. je společnost jejíž náplní je pořádání seminářů, přednášek 
a besed jak pro odbornou tak i širokou laickou veřejnost.  
 
Cílem Společnosti je vybudování  vzdělávacího a poradenského centra pro 
děti s LMD (ADHD a jejich rodiče, blízké, přátele . Již existující školící středisko 
pořádáním kurzů a seminářů pro odbornou veřejnost zvyšuje kompetence a 
odbornost pedagogických a dalších pracovníků v oblasti vývoje dítěte, 
vedení k úspěchu a řešení LMD. 
 
Dalším zájmem společnosti je již tradiční Specializované cvičení, které je vedeno 
 MUDr. Kleplovou.  Kurzy jsou určeny pro děti  s rodiči, pro děti zdravé či děti 
 s lehkou mozkovou dysfunkcí (ADHD). Každoročně probíhají dva cykly po patnácti hodinách. Každému cvičebnímu 
cyklu předchází  informativní přednáška o Specializovaném cvičení zdarma. Cvičení je určeno pro děti od 14 dnů věku 
do věku školního.  
 
Vývoj dítěte, úspěch dítěte, to jsou starosti i radosti, které prožívají rodiče dětí a všichni ostatní, kteří mají děti rádi. Každé 
dítě může být úspěšné. Úrovně úspěšnosti mohou být různé. Každý posun vpřed je úspěchem. Bodová cvičební metoda 
MUDr. Kleplové® k tomuto úspěchu výrazně pomáhá. 
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Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® je originální cvičební, regenerační a rehabilitační metodou, která vznikla 
v praxi obvodní dětské lékařky MUDr. Kleplové v Kamenickém Šenově. Více než 20 let práce s touto metodou ověřilo 
nejen její účinnost, ale i velmi dobré výsledky. 
 
Proto jsme se rozhodli věnovat svou činnost informování veřejnosti jak laické, tak odborné o této metodě, proškolováním 
rozšířit řadu odborníků, kteří budou moci metodou pracovat ve všech částech naší republiky a seznámit s metodou další 
odborníky v zahraničí.
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Poslání a cíle 
 
Cílem společnosti (jak již bylo napsáno výše) je propagace a šíření Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové®, hledání a 
realizace dalších cest a metod pro rozvoj osobnosti dítěte včetně proškolování odborníků pro tyto činnosti. 

Činnost společnosti je zaměřena na provoz a pořádání činností sloužících regeneraci a  rekondici. Dále na 
specializovanou cvičební činnost sloužící k podpoře rozvoje osobnosti kojenců, starších dětí i dospělých. 

Společnost propaguje Bodovou cvičební metodu MUDr. Kleplové® a celostní program, pořádáním odborných 
seminářů, přednášek, vzdělávacích akcí a besed pro odbornou i širokou laickou veřejnost. Další činností společnosti je 
vydávání publikací, příruček a propagačních materiálů pro využití Bodové cvičební metody MUDr. Kleplové® a dalších 
publikací k přednáškové a vzdělávací činnosti, kontakt a spolupráce s výzkumnými pracovišti a poradenská činnost v 
oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.  
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Něco málo z historie 
 
Leden – únor 2008 
 
Dobíhá cyklus specializovaného cvičení z předchozího roku. Cyklus končí 7. 2. 2008. Cvičilo se každý čtvrtek od 10:00 do 16:00 
hodin. Děti byly rozděleny do 6 skupin, z toho byly dvě skupiny určeny pouze pro kojence. V těchto měsících vedla MUDr. Kleplová 
celkem 35 hodin. Asistenci ji zajišťovala Bc. Hana Malá. 
 
Březen 2008 
 
V březnu proběhl zápis nových dětí, které byly přiřazeny do stávajících skupinek. Zahájili jsme další cyklus specializovaného cvičení 
v rozsahu 13 hodin.  
Realizace akreditovaného semináře „Vývoj k úspěchu dítěte s LMD“ v Praze. Lektorky: MUDr. Věra Kleplová a Mgr. Alena Šestáková. 
 
Duben 2008 
 
Pokračuje specializované cvičení. Za měsíc duben bylo zrealizováno celkem 24hodin cvičení rodičů s dětmi. 
 
Květen 2008 
 
V tomto měsíci byla naše činnost podpořena Městskou částí Prahy 11 částkou 15.000 Kč na 
částečnou náhradu nákladů lektorného. Specializované cvičení dále pokračovalo,MUDr. 
Kleplová zajistila 18 hodin cvičení rodičů s dětmi. MUDr. Kleplová též poskytovala individuální 
konzutace a u nejmenších dětí věnovala druhou část hodiny individuálním úkolům. 
 
Červen 2007 
 
V tomto měsíci proběhlo závěrečných 18 hodin specializovaného cvičení.  
Zároveň nebyla prodloužena nájemní smlouva v Zeleném zdraví v ulici Hrabákova a naše společnost se rozhodla uskutečňovat další 
cykly cvičení v sídle společnosti, tedy na Mírového hnutí v TJ JM Chodov v zrcadlovém sálku.  
V červnu jsme začali vydávat informační čtvrtletník „Novinky“. Ve kterém přinášíme nejaktuálnější informace o chodu společnosti.  
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Červenec – Srpen 2008 
 
Probíhá příprava na nový školní rok a přesun veškeré agendy a cvičebních pomůcek do prostor TJ JM Chodov.   
Koncem srpna jsme zrealizovali 1. supervizi podporovanou společností HOCHTIEF CZ a.s. tato supervize byla určena pro absolventy 
prvního ročníku akreditovaného semináře „Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD“.  Náplň semináře: novinky a další rozšíření znalostí, 
řešení problémů vzniklých v praxi, určení požadavků na písemné zpracování praktických poznatků (kasuistika, problematika v 
terénu, srovnávací studie) k odborné publikaci, seznámení s jednotlivými pracemi, rozbor případů, návrhy řešení.  
Lektorky: MUDr. Věra Kleplová a Mgr. Alena Šestáková 
 
Září 2008 
 
V září zahájen 7 – cyklový akreditovaný seminář „Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD“, jehož jednotlivé bloky byly domluveny 
s účastnicemi semináře. Seminář byl naplánován na měsíc září (1 blok), listopad (2 bloky), prosinec (1 blok), únor 2009 (2 bloky), 
duben 2009 (2 bloky).  
V září proběhlo rozřazení do skupinek specializovaného cvičení.  Na cvičení se přihlásilo celkem 50 dětí. Celkový počet hodin 
v cyklu byl naplánován na 15. Děti byly opět rozděleny do 6 skupin. V září proběhlo celkem 18 hodin specializovaného cvičení  
(11. 9., 18. 9., 25. 9.) 
. 
Říjen 2008 
 
25. 10. proběhla 2. supervize podporovaná společností HOCHTIEF CZ a.s.. Program byl následující: prezentace prací, příprava 
obsahu konference, krční páteř – poloha, postavení a význam pro grafomotoriku, reference ze semináře FTVS na téma 
psychomotorika. Specializované cvičení: 4 x 6 hodin. 
 
Listopad 2008 
 
Proběhly dva bloky akreditovaného semináře „Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD“. Specializované cvičení proběhlo ve dvou 
dnech po 6 hodinách. 

 
Prosinec 2008 
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Vzdělávací program 
 
Vzdělávací program je zaměřen na realizaci seminářů akreditovaných MŠMT. 
Semináře jsou určeny pro pedagogy, speciální pedagogy a další pracovníky ve školských a zdravotnických zařízeních. 

 
1. Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD 
Hodinová dotace tohoto semináře je 42 hodin, probíhá víkendovou – prezenční formou. Důraz je kladen na praktické využití 
získaných znalostí. Při semináři je využita videotechnika, ukázky z praxe MUDr. Kleplové a Mgr. Šestákové. Účastník musí absolvovat 
všech sedm bloků po 6 hodinách a pro úspěšné absolvování a získání semináře je nezbytné vypracovat závěrečnou práci 
s využitím poznatků získaných na semináři. Hlavní lektorkou je MUDr. Věra Kleplová. Další lektorky spolupracující na tomto semináři: 
Mgr. Alena Šestáková, PhDr. Pavla Kuncová. Mgr. Marta Pokorná a Mgr. Miluše Ustohalová. Obsahová náplň: 
   Základ práce pro nápravu dětí s LMD a dalšími poruchami 
   Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové® 
   Spolupráce s rodinou a dalšími subjekty 
    
2. Vývoj úspěchu dítěte s LMD 
Tento seminář je jednodenní, hodinová dotace je 6 hodin. Seminář je teoreticko praktický. Lektorkami jsou MUDr. Věra Kleplová a 
Mgr. Alena Šestáková. Obsahová náplň: 
    Celostní pohled na vývoj dítěte 
    Vývoj dítěte zdravého a dítěte s LMD 
    Možnosti pozitivního ovlivnění vývoje dítěte 
“ 
V průběhu semináře „Vedení k úspěchu dítěte, řešení LMD“ v roce 2007 vznikla myšlenka uskutečnit projekt  

„Řešení problematiky LMD“ 
Realizace projektu probíhá na základě absolvování semináře „vedení dítěte k úspěchu, řešení LMD“. K úspěšnému ukončení 
semináře je nezbytné vypracovat seminární práci. S odstupem jednoho roku proběhne supervize absolventů, ve víkendové formě , 
2x6 hodin, s obsahovým zaměřením následujícím: novinky a další rozšíření znalostí, řešení problémů vzniklých v praxi, určení 
požadavků na písemné zpracování praktických poznatků (kasuistika, problematika v terénu, srovnávací studie) k odborné 
publikaci, seznámení s jednotlivými pracemi, rozbor případů, návrhy řešení. Na základě této supervize a další praxe absolventů by 
měla být vypracována odborná práce. Cílem je výzkum a výzkumná práce „výskyt LMD v dětské populaci a její řešení", na které 
by se podíleli absolventi pilotního semináře pod vedením MUDr. Věry Kleplové a za spolupráci Mgr. Aleny Šestákové. Ve výroční 
zprávě 2007 jsme plánovali první setkání na srpen a říjen roku 2008. Tento plán vyšel na 100%. Viz. „něco málo z historie“.  
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Novinky – přehled o nejaktuálnějších informacích (ukázka) 
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Do budoucnosti 
 
Naší snahou je seznámit co nejširší okruh lidí  s Bodovou 
cvičební metodou MUDr. Věry Kleplové® a s jejím přístupem 
– celostní program, který je vyučován na semináři „Vedení 
k úspěchu dítěte, řešení LMD“. Pro zájemce a absolventy 
našich seminářů bychom rádi zrealizovali on-line vzdělávání 
a možnost získání co nejvíce materiálů, informací a novinek 
z oblasti problematiky LMD a vývoje dítěte.  Naším cílem je 
zapojit do našeho projektu co nejvíce odborníků. Pro rok 
2008 bylo naším cílem pracovat na projektu „Řešení 
problematiky LMD“ a položit základy výzkumné práce „výskyt 
LMD v dětské populaci a její řešení“, tento cíl se nám 
podařilo splnit realizací supervizí v srpnu a říjnu 2008. Naším 
záměrem bylo rozšířit naši působnost do dalších krajů a měst, 
tak abychom byli dostupní co nejvíce rodičům a jejich 
dětem. Z tohoto hlediska působíme „skrze“ vyškolené 
pracovníky pedagogicko psychologických poraden a 
mateřských center.  
 
Pro rok 2009 je naším cílem pokračovat v realizaci 
specializovaného cvičení ve dvou cyklech. Dále budeme 
vynakládat úsilí pro uskutečnění dalších supervizí pro 
absolventy našich akreditovaných seminářů.V průběhu 
seminářů se zrodila myšlenka na intervize účastníků a 
absolventů, kteří by se scházeli a předávali by si informace 
na setkání bez odborného vedení, byla by to příprava na 
supervizi s MUDr. Klepalovou. Dále pokračujeme na 
přípravách otevření vzdělávacího a poradenského střediska. 
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Specializované cvičení 
 

Cvičení je určeno všem, kteří mají zájem o vývoj úspěchu svého dítěte, protože u dětí zdravých podpoří tělesný a duševní rozvoj a 
uplatnění schopností, zlepšení koordinačních dovedností pro život, školu i sport. 

U dětí, kteří již mají stanovenou diagnózu ADHD (dříve lehká mozková dysfunkce), tedy děti, které jsou hyperaktivní, dyslektické, 
dysgrafické, trpí poruchou řeči nebo je podezření na ni, děti se školními problémy (nebo s předpokladem budoucích problémů) i u 
děti pohybově opožděných se navozením správného průběhu pohybu dopomůže ke zvládání výše uvedeních problémů. 

Náš projekt prezentuje cvičení v nenásilné a hravé formě se zevním dojmem "cvičí v oddíle". Pro rodiče těchto dětí je také důležitý 
fakt, že dítě navštěvuje tělovýchovné a ne zdravotnické zařízení. Obsahová náplň je cíleně vedená a zaměřená na výše 
uvedenou problematiku. Oddíl od založení vede MUDr. Kleplová. 

Čím dříve se začne cvičit, tím méně problémů vyvstane. Proto bylo založeno i cvičení kojenců v malých skupinkách. Kojenci zde 
mohou cvičit od 14 dnů věku ve skupině. Je to celorepublikově jediný oddíl s náplní cvičení Bodovou cvičební metodou MUDr. 
Kleplové®. Cvičení vede MUDr. Kleplová osobně. 

Pilotní ročník projektu hodnotí rodiče absolventů prostřednictvím dotazníku jako úspěšný. S diagnostikou LMD přišlo 50 % dětí, 25 % 
přivedly problémy pohybového aparátu a 25 % byly děti zdravé. 85 % rodičů do dotazníku uvedlo, že díky Specializovanému 
cvičení došlo u jejich dítěte ke zlepšení problémů oproti původnímu stavu.  

Každá cvičební jednotka trvá 45 minut. Ve skupinkách do dvanácti dětí cvičí dítě společně s rodičem. První část hodiny je 
věnována společnému cvičení dětí s rodiči pod odborným vedením MUDr. Věry Kleplové. Jednotlivé cviky se provádějí na zemi, 
na klíně a v prostoru a jsou při nich používány speciální cvičební pomůcky. Zbývající čas stráví MUDr. Kleplová individuálními 
konzultacemi s rodiči.  

 
 
 
 


