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V Brně, dne 21. 7.2016 

Příjem žádostí o podporu při studiu Aplikované behaviorální analýzy na Queen's 
University Belfast 

V rámci projektu Zavedení postgraduálního studia Aplikované behaviorální analýzy na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pro využití k práci s dětmi s poruchou 
autistického spektra se otevírá možnost studia tohoto typu intervence na Queen's University 
Belfast (QUB). Cílem je vyškolení skupiny profesionálů, kteří budou působit jako certifikovaní 
behaviorální analytici v České republice a zároveň supervizoři garantující povinnou praxi 
dalších studentů aplikované behaviorální analýzy (ABA).   

Vybraní uchazeči získají finanční podporu na úhradu školného na QUB, cestovních 
a pobytových výdajů při krátkodobých pobytech na QUB, supervidované praxe a certifikační 
zkoušky. Podpoření uchazeči se smluvně zaváží úspěšně absolvovat studium na QUB 
a následně využívat aplikovanou behaviorální analýzu při přímé práci s jedinci s poruchou 
autistického spektra nebo jiným neurovývojovým postižením a působit jako supervizoři praxe 
dalších studentů aplikované behaviorální analýzy v ČR.  

Vybraní zájemci, kteří splní podmínky pro přijetí do programu, získají finanční podporu pro 
realizaci postgraduálního studia ABA na QUB v rozsahu čtyřech semestrů, po jehož úspěšném 
absolvování, vykonání povinné supervidované praxe v rozsahu 1 500 hodin a složení 
certifikační zkoušky u Certifikační komory behaviorálních analytiků (BACB) získají certifikaci 
k výkonu aplikované behaviorální analýzy a k supervizi dalších uchazečů o certifikaci. Bližší 
informace o studijním programu ABA na QUB naleznete na tomto odkazu: 
http://www.qub.ac.uk/Study/Course-
Finder/PCF1617/PTCF1617/Course/AppliedBehaviourAnalysis.html. 

Informace o aplikované behaviorální analýze pak na následujících odkazech: 
• http://csaba.cz 
• http://bacb.com 
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Podmínky pro zařazení do výběrového řízení o podporu při studiu ABA na QUB jsou 
následující: 

1. Zaslání strukturovaného životopisu společně s motivačním dopisem, ve kterém uchazeč 
popíše svou motivaci ke studiu aplikované behaviorální analýzy.  

2. Doložení dokladu o přijetí nebo podmínečném přijetí na Queen's University Belfast do 
programu Applied Behavioral Analysis (více informací k přihlášce ke studiu na 
internetových stránkách univerzity: https://dap.qub.ac.uk/portal/user/u_login.php 

3. Doložení dokladu o probíhajícím nebo ukončeném vysokoškolském studiu 
pedagogického nebo psychologického směru. 

Projekt byl schválen dne 20. 7. 2016. Proto nyní vyhlašujeme výzvu pro příjem žádostí do 
programu podpory studia na QUB, tak aby první vlna uchazečů mohla nastoupit ke studiu na 
QUB již v akademickém roce 2016/2017. V následujícím roce proběhne další výběrové řízení 
a budou vysláni další podpoření uchazeči.  

Příjem žádostí pro podporu studia na QUB v akademickém roce 2016/2017 probíhá do 
17. srpna 2016. Vaši žádost o zařazení do výběrového řízení, veškerou dokumentaci pro 
zařazení do výběrového řízení a případné další dotazy směřujte písemně na tuto e-mailovou 
adresu: dobrovolna@ped.muni.cz. 

S pozdravem 

doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. 
proděkan pro strategii a internacionalizaci PdF MU 
vedoucí Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MU  


