
 

 
 

 
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. 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). Studium je určeno vysoce motivovaným zájemcům s velmi 

dobrou znalostí anglického jazyka, kteří chtějí využívat ABA při výchově a vzdělávání dětí, žáků a studentů 

s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami. 

 

Organizace  studia a příjímacího řízení 

 
Studium obsahuje 270 hodin přímé výuky, která je rozdělena do 4 semestrů (podzim 2017 až jaro 2019). 

Výuka probíhá distančně prostřednictvím e-learningu a formou intenzivních vícedenních seminářů 1x za 

semestr na QUB.  

Podmínkou pro získání finanční podpory je doložení přijetí ke studiu na QUB. Přihlášku lze podat do 

31. 5. 2017 a to zde: 

 http://www.qub.ac.uk/Study/Course-Finder/PCF1718/PTCF1718/Course/AppliedBehaviourAnalysis.html. 

S potvrzením o přijetí (případně podmínečném přijetí) uchazeč o podporu dále kontaktuje koordinátorku 

projektu,  Mgr. Lenku Žákovou na emailové adrese lenka.zakova.7@gmail.com. Podpora bude přidělena 

uchazečům na základě pořadí, ve kterém doložili potvrzení o přijetí.  

 

Požadavky pro uchazeče o podporu při studiu ABA na QUB: 

 
 Ukončené (ve výjimečných případech probíhající) magisterské studium v některém z pedagogických či 

psychologických oborů, velmi dobré výsledky předchozího VŠ studia a ochota a schopnost se intenzivně 

věnovat dalšímu vzdělávání a seberozvoji. 

 Minimálně 1 rok zkušeností s využitím principů ABA ve vlastní pedagogické nebo psychologické praxi. 

 Znalost anglického jazyka minimálně na úrovni C13, doložená mezinárodně uznávanou zkouškou (např. 

TOEFL na úrovni 90, IELTS na úrovni 6.5, CAE s hodnocením A, B nebo C, atp. viz požadavky QUB pro 

studia označená jako „most courses“: 

http://www.qub.ac.uk/International/International-students/Applying/English-language-   

requirements/ 

 
 

 

1/ Studium na QUB je akreditováno mezinárodním výborem pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pro získání certifikace BCBA je 

dále nezbytné vykonat praxi pod supervizí v rozsahu 1 500 hodin a složit certifikační zkoušku u BACB. Povinnou praxi a vykonání certifikační 
zkoušky u BACB si uchazeč o certifikaci zajišťuje samostatně s podporou PdF MU. 
2/ Přijímací zkouška probíhá na QUB distanční formou, uchazeč předkládá motivační esej s příklady využití prvků ABA v jeho pedagogické 

nebo psychologické praxi a vysvětlí svou motivaci ke studiu, dále doklady o VŠ vzdělání a doklad o vykonání příslušné jazykové zkoušky. 
3/ Doložená znalost AJ na požadované úrovni je podmínkou pro přijetí na QUB a následný úspěšný průchod studiem. Studium zahrnuje 
rozsáhlou četbu odborné literatury a vypracování akademických textů v AJ. Zkouška může být doložena až po podání přihlášky na QUB, před 
započetím výuky (uchazeč bývá v tomto případě přijat podmínečně). 

STUDIUM APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY NA 
 

QUEEN’S UNIVERSITY BELFAST 
 
(přípravné studium pro behaviorální analytiky - 270 hodin výuky) 

Pedagogická fakulta MU nabízí zájemcům o Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA) možnost získat 
finanční podporu pro postgraduální studium ABA na partnerské QUEEN‘S UNIVERSITY BELFAST (QUB). 
Prostředky budou úspěšným uchazečům poskytnuty v rámci projektu, jehož cílem je vyškolení skupiny 

profesionálů, kteří budou následně působit v České republice jako behaviorální analytici a zároveň 

supervizoři garantující povinnou praxi dalších studentů ABA v České republice. 
Vybraní uchazeči získají finanční podporu pro úhradu školného, cestovních a pobytových nákladů a část 
praxe, která probíhá pod přímou supervizí. Podpoření uchazeči se smluvně zaváží k úspěšnému dokončení 
studia, složení mezinárodní zkoušky Board Certified Behavior Analyst (BCBA)1, využívání ABA při přímé 

práci s jedinci s poruchou autistického spektra nebo jiným neurovývojovým postižením a působení jako 

supervizoři praxe dalších studentů ABA v ČR. Distanční forma postgraduálního studia na QUB bude 

zahájena v září 2017. 

http://www.qub.ac.uk/Study/Course-Finder/PCF1718/PTCF1718/Course/AppliedBehaviourAnalysis.html
http://www.qub.ac.uk/International/International-students/Applying/English-language-

