
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy  

univerzity pořádá 

 ve spolupráci s Queen´s University Belfast a Ulster University Belfast, UK 

seminář 

 

                   

DOPOLEDNÍ BLOK   9.30  - 13.30 

 

Univerzitní kino Scala, Moravského nám. 3, 

Brno 

ODPOLEDNÍ BLOK  15.00  - 18.00 

 

Přednáškový sál PdF MU, galerie RUV Poříčí 11, 

suterén 

9.00 - 9.30 Prezence 15.00 -16.30 Role rodiče – ABA terapeuta. 

Ukázka nácviku pro rodiče 

Kauzuistiky napříč spektrem věku 

a míry postižení osob s PAS 

 

9.30 - 9.40 Zahájení 

9.40 -11.15 Úvod o ABA – principy, studie, 

důkazy 

Možnosti a limity ABA terapie u 

osob s PAS 

 

16.45 - 18.00 Historie a praxe ABA ve světě, 

Irsku, na Slovensku,ČR 

11.45 -13.00 Praktická ukázka, problémové 

chování, funkční ohodnocení 

 

                            Panelová diskuze 

13.00 -13.30 Využití ABA při integraci žáků 

s PAS a v rodinném prostředí 

 

13.30 -15.00 Obědová pauza, přesun na 

odpolední blok 

18.00 Závěr semináře 

Seminář bude probíhat v anglickém a slovenském jazyce, anglické příspěvky budou tlumočeny do češtiny/slovenštiny. 

 

Seminář je pro registrované účastníky ZDARMA. Registrace probíhá na www.nadejeproautismus.cz. 

 

 

 

Aplikovaná Behaviorální Analýza 

                                             
                                                  – principy a možnosti využití pro osoby s PAS 

Změna programu vyhrazena.     

 

 

 



SEMINÁŘ JE URČEN: 

odborné i laické veřejnosti – zákonodárcům, zástupcům MPSV, MŠMT, MZCR a 

příslušných profesních svazů, pedagogickým pracovníkům, psychologům, 

studentům magisterských a bakalářských oborů speciální i sociální 

pedagogiky,  studentům příslušných středních odborných škol, rodičům a 

blízkým osob s PAS, zástupcům neziskových organizací, zájemcům o profesní 

uplatnění v oboru. 

 
Profily přednášejících 
                                             

 

Professor Karola Dillenburger, certifikovaný ABA analytik v nejvyšším dosaženém 

vzdělání v oboru ( Board Certified Behaviour Analyst-Doctoral: BCBA-D), klinicky psycholog 

(člen Division of Clinical Psychologists, BPS), registrovaný poskytovatel zdravotní péče 

(HCPC), člen the Higher Education Academy. Je profesorkou a ředitelkou Centra 

behaviorální analýzy a vzdělání na pedagogické fakultě Queen’s University of Belfast. 

Účastní se výzkumu v oblasti autismu, vzdělání rodičů a šíření ABA více než 20 let. Široce 

publikuje v národních a mezinárodních časopisech a často přednáší na mezinárodních 

konferencích.  

 

Professor Mickey Keenan je členem Britské psychologické společnosti, certifikovaný 

ABA analytik v nejvyšším dosaženém vzdělání v oboru BCBA-D,  člen the Higher Education 

Academy. Je profesorem behaviorální analýzy katedry psychologie Ulster University. Je 

držitelem mnoha ocenění za svoje působení v oblasti pomoci rodinám a dětem s PAS v 

Irsku, např. a Distinguished Community Fellowship from the University of Ulster, the Award for 

Promoting Equality of Opportunity from the British Psychological Society, a Personal 

Achievement Award from the New York State Association for Behavior Analysis, the Award 

for Public Service to Behavior Analysis from the Society for the Advancement of Behavior 

Analysis (SABA), the Award for International Dissemination of Behavior Analysis (for the 

STAMPPP Project; www.stamppp.com) from SABA, and the Michael Hemmingway Award, 

from the Behavior Analyst Certification Board. Široce publikuje v národních a 

mezinárodních časopisech. 

 

 

 
 

 

Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA ukončila v roce 2004 pětileté studium psychologie, v 

roce 2013 studium Aplikované behaviorální analýzy na UNT (University of North Texas) a v 

současné době má ukončen proces certifikace BCBA (Board Certigield Behavior Analyst). 

Od roku 2014 pracuje pod vedením certifikovaných analytiků v Irsku, Skotsku, Anglii a od 

roku roku 2011 se na Slovensku věnuje vedením domácích programů, tréninku rodičů a 

terapeutů, pravidelně organizuje vzdělávací workshopy pro rodiče i odborníky. 

 

 
 

http://www.stamppp.com/

