
 

 ÚVOD DO APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY  

- přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBTTM) 

(40 hodin výuky) 

Pedagogická fakulta MU nabízí zájemcům o studium Aplikované behaviorální analýzy (ABA) 
možnost přihlášení se k základnímu přípravnému kurzu pro registrované behaviorální techniky 
(RBTTM)1. Tento kurz je navržen dle Seznamu úloh pro behaviorální techniky a splňuje tak 
požadavky mezinárodního výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků - Behavior Analyst 
Certification Board (BACB). Studium je nabízeno v rámci kurzů celoživotního vzdělávání PdF MU.  
Kurz probíhá opakovaně, vždy 2x ročně, se zahájením v březnu a v říjnu příslušného roku.   
 

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 se věnuje jak teorii aplikované 

behaviorální analýzy, tak její aplikaci v praxi, zejména při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů s 

poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami. Absolventi porozumí 

základním metodám a technikám měření chování, zpracování dat o chování, postupům při učení 

adaptivních dovedností a redukci problémového chování.  

Obsah kurzu 

Úvod do aplikované behaviorální analýzy (4 hodiny), Definice a měření cílového chování (4 hodiny), 

Postupy při behaviorálním hodnocení (3 hodiny), Postupy při učení dovedností I. (8 hodin), Redukce 

problémového chování (5 hodin), Postupy při učení dovedností II. (8 hodin), Role RBT při intervenci (4 

hodiny), Etické povinnosti RBT (4 hodiny).  

Organizace studia 

Studium obsahuje 40 hodin přímé výuky. Výuka bude probíhat na PdF MU v Brně formou pěti celodenních 

(pátečních) vzdělávacích bloků vždy od 8:00 do 17:00 (s 60 minutovou přestávkou na oběd). Úspěšní 

absolventi (vyžadována je 100% účast na seminářích, vypracování úloh a úspěšné složení 

závěrečného testu) získají osvědčení o absolvování kurzu, který však NENÍ certifikátem 

Registrovaného behaviorálního analytika dle BACB2. Absolvování tohoto kurzu je pouze jednou 

z podmínek pro získání této kvalifikace. Cena za studium činí 4 000 Kč. Maximální počet studentů 

v kurzu je 25.  Kurz probíhá v českém a slovenském jazyce, semináře zahraničních lektorů jsou 

tlumočeny. V případě zájmu o zařazení na seznam uchazečů kontaktujte Centrum celoživotního 

vzdělávání PdF MU ccv@ped.muni.cz 

Lektoři kurzu 

Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA, prof. Michael Keenan, PhD., BCBA-D, prof. Karola Dillenburger, Ph.D., 

BCBA-D.  

Požadavky na uchazeče o studium: 

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.  

                                                           
1/ RBT – Registrovaný behaviorální technik certifikovaný dle BACB praktikuje ABA pod stálým dohledem odborníků s vyšší ABA kvalifikací 
(BCBA, BCaBA) a je primárně odpovědný za přímou implementaci behaviorálně-analytických služeb.  
2/ Mezi další požadavky pro certifikaci RBT patří, mimo jiné, získání hodnocení odborné způsobilosti na základě supervize a evaluace 
certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA nebo BCaBA) a úspěšné vykonání atestační zkoušky u Výboru pro certifikaci behaviorálních 
analytiků (BACB). Pedagogická fakulta MU nezajišťuje supervize odborných praxí uchazečů o RBT ani vykonání atestační zkoušky u Výboru 
pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pro udržení certifikace je následně nutné, aby behaviorální technik pracoval pod supervizí 
behaviorálního analytika, držitele certifikace BCBA nebo BCaBA a každoročně se podrobil jeho formální evaluaci. Bližší informace k získání a 
udržení certifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBT) viz. bacb.com/rbt/a csaba.cz/certifikace/ 
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