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společné prohlášení české lékařské společnosti JEp a České odborné

společnosti aplikované behaviorální ana!Ýzv

Česká odborná společnost aplikované behaviorální analýzy ( ČS ABA) v souladu se svou vizí, posláním a

cíli, pro které vznikla, usiluje především o zavedení vědeckého oboru aplikované behaviorálni analýzy (ABA) v

České republice pro využití v terapii jedinců s poruchami autistického spektra a jinými neurovývojovými

postiženími.

Významným krokem k uskutečnění tohoto cíle byl seminář "Cesía z PASti autismu pomocí ABA", ktený se

konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v únoru tohoto roku. Na semináři vystoupili významní

představitelé Evropské asociace behaviorální analýzy (EABA) a Mezinárodního výboru pro certifikaci

behaviorálních analytiků (BACB). Zcela zásadní pro zavedení vědeckého oboru ABA v Čn Oyto udělení

akreditace pro realizaci postgraduálního studia ABA Masarykově univezitě Mezinárodním výborem pro certiíikaci

behaviorálních analytiků (BACB) Příprava kvalitnich odborníků - behaviorálních analytiků - tak bude v naší zemi

zahálena již v akademickém roce 201712018.

V poslední době zaznamenáváme situace, kdy je tato vědní disciplína v České republice prezentována

osobami, které bez patřičného vzdělání vystupují jako ABA terapeuti a lektoři. Tato skutečnost je alarmující a pro

potenciální klienty a uživatele nebezpečná. Jako garanti bezpečné ABA v ČR považujeme za nezbytné vydat k

současnému dění jednoznačné stanovisko:

"Semináře, kurzy, workshopy, vzdělávací a intervenčni programy zaměřené na aplikovanou behaviorálni analýzu,

které nejsou zajištěny nebo poskytovány certifikovanými odborníky, je nutno považovat za aktivity populárně

naučného charakteru, bez záruky znalosti a aplikace aktuálních vědeckých poznatků a etických zásad oboru.

Zájemci o tento druh seminářů by měli být obeznámeni s uýše uvedenými fakty, aby nedocházelo k matení jak

zájemců o tento obor, tak široké veřejnosti. Vydávání jakýchkoli certifikátů o vzdělání v ABA nebo certiíikátŮ o

absolvování vzdělávací akce necertifikovaným ABA praktikem je zcela nepřípustné".
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