
Kurz Základy Aplikované Behaviorální 
Analýzy - únor - červen 2019 
Lektorka: Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA 

Popis kurzu 
Účastníci kurzu se seznámí se základními principy učení a chování vycházejícími z vědního 
oboru aplikované behaviorální analýzy (ABA). Praktické využití osvojených teoretických 
konceptů bude zaměřeno především na děti s poruchami autistického spektra (PAS) a na 
objasnění jejich chování ve vztahu k prostředí, ve kterém žijí.  
 
Posluchači kurzu se dozví, jakým způsobem lze s dítětem navázat spolupráci, rozvíjet 
repertoár jeho zájmů či budovat motivaci k učení. Důležitou součástí kurzu bude nácvik 
komunikace formou žádosti (tzv. učení mandů). Zohledněna budou specifika vokálních a 
nevokálních studentů. Dále se účastníci kurzu seznámí se způsoby, jakými lze předcházet, 
redukovat a nahrazovat nefunkční problémové chování, jak efektivně učit nové dovednosti či 
rozvíjet samostatnost dítěte pomocí rozvoje sebeobslužných dovedností. 
 
Výuka se bude skládat z teoretické a praktické části. Nově získané poznatky si posluchači 
budou moci vyzkoušet v praxi formou rolové hry. Nácvik bude probíhat v několika menších 
skupinách, vždy pod vedením lektora. 
 
Upozornění: kurz není ukončen certifikátem v Aplikované Behaviorální Analýze. 

Komu je kurz určen 
Kurz je zaměřen na rodiče, rodinné příslušníky a asistenty dětí s PAS. Účast odborných 
pracovníků (speciálních pedagogů, logopedů, psychologů, …) je možná. 
Jde o kurz základů ABA pro úplné začátečníky, žádné předchozí znalosti ABA nejsou 
vyžadovány. 

Přihlášení a platební podmínky 
Cena kurzu je 3 600 Kč (zahrnuje vstup na všech 6 přednášek a drobné občerstvení). 
Zvýhodněný vstup poskytujeme pouze rodičům dětí s PAS, pokud se do kurzu zapíší oba 
rodiče, platí kurzovné pouze jeden z rodičů. Každý jiný účastník hradí jednotné vstupné 
3600 Kč. 
Platbu je možné uhradit jednorázově nebo rozložit na dvě splátky. Jednorázová platba nebo 
první splátka musí být připsána na našem účtu do 29.1.2019, druhá do 10.4.2019. 
Přihlášením do kurzu se zavazujete uhradit plnou cenu jednotného vstupného bez ohledu na 
počet splátek. 
Platit lze pouze převodem na účet, platební údaje (číslo účtu) naleznete v přihlašovacím 
formuláři. 
Přihlášení na celý kurz je možné pouze vyplněním přihlašovacího formuláře zde . 
 

https://goo.gl/forms/42Y9bRH0WZGO6A3u2


Kontakt: Ing. Jana Brožová tel.: 775 370 869, email: abapraha@email.cz 

Místo konání 
ČVUT, Technická 4, Praha 6 - Fakulta Strojní 
Je to blok blíže ke knihovně 
Přednáškový sál se nachází v přízemí (doleva směr děkanát) 
Dopravní spojení ze žel.stanice Praha hl.n. - metrem C do stanice Muzeum - přestup na 
trasu metra A - pak do stanice Dejvická - zde výstupem Evropská 

Organizace přednášek 
Přednášky probíhají vždy v sobotu. Upozorňujeme, že třetí přednáška Učení mandů je delší 
a začíná dříve, než ostatní. 
Prezence probíhá vždy půl hodiny před začátkem přednášky, tj. obvykle ve 12:30 

Program přednášek 
1. Úvod do ABA (2.2.2019 13:00-18:00) 
2. Párování, budování instruktážní kontroly a vytváření posílení (9.2.2019 13:00-18:00) 
3. Učení mandů – přednáška – postupy pro vokální děti – postupy pro nevokální děti 

(2.3.2019 11:30-18:30) 
4. Problémové chování (13.4.2019 13:00-18:00) 
5. Efektivní metody učení (základy bezchybného učení a jeho využití při učení 

motorické imitace, využití promptů) (4.5.2019 13:00-18:00) 
6. Sebeobslužné dovednosti (15.6.2019 13:00-18:00) 

Kdo se podílí na přípravě kurzu 
 
organizaci zajišťuje spolek 
Rodiče pro děti s autismem, z.s. www.roprodesa.cz 
 
 
kurz se koná pod záštitou České odborné společnosti pro 
Aplikovanou Behaviorální Analýzu csaba.cz 
 
 
 
 
financování kurzu je částečně zajištěno Nadačním fondem Avast. 
Děkujeme za podporu. 
 
 
 
přednáškové prostory a příjemné zázemí poskytla Fakulta Strojní 
ČVUT v Praze 
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