APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA
(270 hodin výuky)

Pedagogická fakulta MU nabízí zájemcům o Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) možnost přihlásit se
ke studiu ABA, které je akreditováno mezinárodním výborem pro certifikaci behaviorálních analytiků Behavior Analyst Certification Board (BACB). Jedná se o vzdělávací kurz určený pro absolventy
magisterského studia pedagogických oborů nebo psychologie na vysokých školách. Kurz je zaměřen na
osvojení si teoretických základů behaviorismu, behaviorální analýzy a aplikaci jejich principů v praxi. Svým
obsahem pokrývá veškeré oblasti požadované BACB pro složení mezinárodní zkoušky k získání kvalifikace
behaviorálního analytika a titulu Board Certified Behavior Analyst (BCBA).1 Studium je nabízeno v rámci
kurzů celoživotního vzdělávání a bude zahájeno v září 2017.
Stručný popis studia
Behaviorální analýza vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi
prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a
jak je možné jej modifikovat. Kurz je určen zejména pro zájemce, kteří chtějí využívat ABA při výchově a
vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými
poruchami. V rámci praktických dovedností je pozornost věnována zmírňování výskytu nežádoucího a
problémového chování (agrese, autostimulace) a nácviku repertoárů nového - funkčního - chování (hra,
aktivity denního života, sebeobsluha), včetně chování verbálního (verbální a nonverbální komunikace v
běžných životních situacích).
Organizace studia
Celé studium obsahuje 270 hodin přímé výuky, která bude rozdělena do 4 semestrů v průběhu dvou let
(podzim 2017 až jaro 2019). Výuka bude probíhat na PdF MU v Brně formou celodenních (pátečních)
vzdělávacích bloků a formou intenzivních vícedenních soustředění v každém semestru2. Maximální počet
studentů v kurzu je 20. Zájemci o studium projdou přijímacím řízením, které proběhne v květnu 2017.
Preferováni budou uchazeči se zkušenostmi s výchovnou, vzdělávací nebo terapeutickou prací s dětmi nebo
dospělými s PAS, doloženou znalostí AJ minimálně na úrovni B2 (viz níže), předchozím vzděláním v oblasti
ABA (kurzy, semináře, atp.) a zkušenostmi s aplikací prvků ABA v praxi.
Cena za studium bude činit 20 000 Kč za akademický rok. V případě zájmu o zařazení na seznam uchazečů
kontaktujte Mgr. Lenku Žákovou na emailové adrese lenka.zakova.7@gmail.com. Zájemci o studium
budou podrobněji instruováni o požadavcích a podmínkách přijímacího řízení.
Požadavky na uchazeče o studium:
•
•
•

Ukončené (ve výjimečných případech probíhající) magisterské studium v některém
z pedagogických či psychologických oborů,
Minimálně 1 rok zkušeností s využitím principů ABA v praxi nebo minimálně 2 roky praxe v práci
s lidmi s PAS či jiným neurovývojovým postižením,
Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2, doložená mezinárodně uznávanou zkouškou
(např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C, atp.) nebo Státní
jazykovou zkouškou z jazyka anglického nebo Státní zkouškou ve studijních oborech zaměřených
na anglický jazyk.3

1/ Studium je akreditováno mezinárodním výborem pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB) a MŠMT jako kurz DVPP. Pro získání
certifikace BCBA je dále nezbytné vykonat praxi pod supervizí v rozsahu 1 500 hodin a složit certifikační zkoušku v AJ nebo některém
z cizích jazyků nabízených BACB. Praxi a vykonání certifikační zkoušky u BACB si uchazeč o certifikaci zajišťuje samostatně. PdF MU
nezajišťuje supervizi a praxi studentů ani vykonání certifikační zkoušky u BACB.
2/ Počet hodin výuky v jednotlivých semestrech se liší a může být zájemcům o studium na vyžádání upřesněn.
3/ Znalost AJ na požadované úrovni je nezbytná pro úspěšný průchod studiem, studium zahrnuje četbu odborné literatury v AJ a část
přednášek a seminářů bude vedena anglicky hovořícími lektory. Zájemci o studium, kteří nedoloží doklad o požadované úrovni AJ, vykonají
v rámci přijímacího řízení navíc zkoušku ověřující jejich úroveň jazykových kompetencí.

