
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 
 

APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA 
 

Vytváření posilnění u dětí s PAS 
 
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA 
 
TÉMA 

Témou nasledujúcej prednášky je vytváranie nových posilnení u detí s PAS. Aby sme mohli dieťa učiť 
efektívne, bez nátlaku, tak aby sa s nami učilo ochotne a s radosťou, musíme predovšetkým vedieť ako 
ho zaujať. Vysvetlíme si, ako systematicky rozširovať záujmy dieťaťa o nové hrý materiály a témy. 
Naučíme sa ako dieťaťu nekaziť zábavu. Povieme si čo všetko možeme robiť pre to, aby bol záujem 
dieťaťa o aktivitu/materiál stále vačší. Prejdeme si rozne typy hry, rozne typy aktivít podľa senzorickej 
preferencie, uvedieme si čo najviac konkrétnych príkladov. 
 
TERMÍN 

Seminář bude probíhat v pátek, 20. května 2016 od 12:00 do 17:00 s tím, že od 11:30 bude probíhat 
prezence. 
 
MÍSTO 

Seminář se bude konat v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity na adrese Joštova 
10, Brno, 5. patro, místnost č. P52. 
 
PLATBA 

Účastnický poplatek činí 1000 Kč na osobu. Pokud přijdou oba rodiče, platí pouze jednou (platí jen pro 
rodiče), pokud přijde rodič s jiným rodinným příslušníkem, ten má 50 % slevu, studenti mají slevu (700 
Kč za workshop). 
Platba bude probíhat na místě v hotovosti v EURech - pokud někdo bude požadovat speciální doklad o 
zaplacení, případně potvrzení o účasti, dejte mi prosím předem požadavek e-mailem. Doklady o platbě 
a potvrzení účasti pak těmto zájemcům na místě poskytne Mgr. Maštenová. 
Pokud má někdo zájem o bezhotovostní platbu, nabízíme k hromadnému výběru peněz náš účet v Kč 
s tím, že my nemůžeme vystavit daňový doklad. Následně tyto peníze převedeme na EURO a pošleme 
jedním příkazem paní Mgr. Maštenové. 
1000 Kč za účastníka (rodiče) (35 EUR) 
500 Kč za dalšího člena rodiny (18 EUR) 
700 Kč pro studenty (25 EUR) 
Peníze prosím posílejte na náš účet do AirBank č. 1096911021/3030 do 16. května 2016. K platbě 
prosím z důvodu počtu míst uveďte jednu z následujících popisek: 

 2 rodiče  

 1 rodič  

 2 rodiče + XX rodinných příslušníků 

 1 rodič + XX rodinných příslušníků 

 student 
Podle přijatých plateb a obdržených e-mailových přihlášek ke dni 11. dubna a dle popisek bude 
vyhotovena prezenční listina s finálním počtem účastníků. 
 
Seminář se bude konat pod záštitou a za podpory České odborné společnosti Aplikované behaviorální 
analýzy (www.csaba.cz). 

Ondřej Chmela 

(ondrej.chmela@email.cz)   
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