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Tisková zpráva - seminář „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“ 
 
17. 2. 2016 se ve Státních aktech  Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uskutečnil 
seminář  o využití ABA a jejích benefitech pro osoby s Poruchami autistického spektra, jejich rodiny i 
celou společnost.   
Čelní odborníci světového jména v oboru prezentovali  nejnovější vědecké poznatky i ukázky využití 
ABA při práci s klienty různého věku i míry postižení  autismem. Seminář přiblížil situaci v zemi, která 
je kolébkou ABA –  v USA, praxi  zavádění ABA v Evropě, nedalekém Slovensku a u nás. 
Mezi 142 účastníky byli přítomni představitelé rezortů financí, školství, zdravotnictví, práce a 
sociálních věcí, senátu, poslanecké sněmovny,  vrcholní představitelé VZP, zástupkyně WHO pro 
Českou republiku, zástupci profesních organizací jako Asociace poskytovatelů sociálních služeb, 
neziskového sektoru, Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby, nadací, lékaři, pedagogové, 
sociální pracovníci, studenti a v neposlední řadě rodiče dětí i dospělých osob s autismem.  
Podařilo se tak naplnit cíl semináře – seznámit reprezentanty odborné i laické veřejnosti  se 
stěžejními aspekty Aplikované behaviorální analýzy, jejíž výsledky jsou doloženy mnohými studiemi 
publikovanými v renomovaných medicínských periodicích a osvětlit tak více úsilí Odborné skupiny 
VVZPO pro komplexní řešení života osob s PAS v jedné ze stěžejních oblastí, kterými se intenzivně 
zabývá.  
Více 
 www.csaba.cz 
 http://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/pri-uradu-vlady/jiri-dienstbier/aktualne/vlada-podporila-        
zlepseni-zivota-osob-s-postizenim-autistickeho-spektra-140005/ 
 
 

Kontext semináře 
 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) ustavil pracovní skupinu, která se zabývala 
situací osob s autismem a jejich rodin, vyspecifikovala nejpalčivější oblasti včetně návrhů opatření 
k jejich stabilizaci a nápravě.  Okrajově, částečně řešených ale také dosud zcela neřešených oblastí je 
mnoho, vzájemně se prolínají a ovlivňují. Nicméně je jisté, že jednou ze zásadních oblastí je právě 
vzdělávání, a to nejen ve smyslu vzdělávání osob s Poruchami autistického spektra (dále v textu PAS) 
bez rozdílu věku a míry postižení, ale také jejich okolí, pedagogických pracovníků, terapeutů, lékařů, 
sociálních pracovníků a celé společnosti.  
Mezi akutními oblastmi jsou diagnostika, informovanost, dostupné adekvátní vzdělávání, včasné 
podchycení projevů signalizujících přítomnost symptomů autismu u dítěte a následně nabídka 
erudovaných a prověřených programů , kterými lze efektivně eliminovat nebo zmírnit dopad 
podstaty postižení PAS nejen na dítě/osobu s PAS, ale také jeho rodinu i celou společnost.  
 
V České republice dosud chybí plošně dostupný návazný krok, který by následoval po zjištění projevů 
autismu u dítěte a který je již v této fázi pro dítě, rodinu i společnost nejefektivnější. Tím krokem je 
včasná intervence, která podstatně zvýší šance dětí s PAS v dospělém věku na samostatnější až 
samostatný život.  
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Představa VVZPO – nastavení základního standardu intervencí hrazených z veřejných zdravotních 
prostředků pro osoby s PAS – které by doplnily zatím jediný krok – diagnostiku PAS, byla ukotvena 
v Podnětu pro řešení situace osob s PAS a jejich rodin, který schválila vláda dne 8. 2. 2016 -  je výzvou 
i prostorem univerzitám – pro akreditaci postgraduálních programů, absolventům různých stupňů 
vzdělání pro nové uplatnění na trhu práce, a současně také vytváří prostor pro uplatnění rodičů.  
ABA by se mohla stát spolu s Kognitivně behaviorální terapií – KBT -  nejen základním pilířem 
intervencí hrazených z veřejných prostředků pro děti - rodiny nově diagnostikovaných osob s PAS, ale 
také pro děti, dospívající či dospělé osoby s PAS té části spektra, pro které se bude jevit jako 
odpovídající.  
 
Seminář pořádal Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve spolupráci 
s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy, 
pod záštitou místopředsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Davida Kasala, a předsedy Výboru pro 
sociální práci Jaroslava Zavadila, Nadace Dagmar a Václava Havlových a Veřejné zdravotní pojišťovny, 
za podpory Nadace Vigo Foundation a Všeobecné zdravotní pojišťovny.               
 
 
 
 
Praha, 17. 2. 2016      
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