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Spotečnéproh[ášení Českétékařskéspolečnosti Jana Evangelisty
Purkyně, Pracovní skupiny' pro obtast aplikované behaviorální
analýzy při ČlS JEP a Centra aplikované behaviorátní analýzy při
Pedagogické fa kultě Masarykovy u niverzity.
Společným prohlášením reagujeme na opětovné šířenízavádéjícícha nepravdivých
informací jak ve sdělovacích prostředcích, tak v odborných kruzích v souvislosti
s podstatou vědního oboru ap[íkovaná behaviorá[ní analýza (nan) a jejího tegíslativního

ukotvení a zavádénído praxe v Českérepublice.

Miskoncepce č. l:
ABA je terapeutickou metodou pouze pro autismus, čímŽje preferována jedna
skupina pacientů.
Aplikovaná behaviorá[ní analýza má za sebou více než padesátiletou historii aplikace
a systematického výzkumu. Její principy se zača[y využívat v intervenci autismu až
následně. Je třeba odmítnout, že by se jedna[o o terapii exkluzivně určenou [ídem
s autismem. Právě naopak. lntervence založenéna aplikované behaviorá[ní analýze jsou
efektivní nejen u jedinců s autismem, a[e i jiných neurovývojových postižení,poruch
chování, ADHD, osob trpícíchdemencí včetně Alzheimerovy choroby.
Miskoncepce č. 2:
ABA je jednou z metod používaných v terapii autismu, existuje mnoho dalŠích.
Ap[ikovaná behaviorální analýza je praktickou aplikací behaviorá[ní vědy a v současné
době jediným intervenčním přístupem u osob s autismem,jehož efektivita je podložena

vědeckými důkazy (evidence-based). Na základě výsledků výzkumů prokazujících její
účinnostje ABA v zahraničnídoporučována jako intervence první volby odbornýmí
organizacemi a sdruženími(napříktad American Academy of Paediatrics, American
Academy of Chitd and Ado[escent Psychiatry, American Academy of Neuro[ogy, American
PsychoIogicaI Association aj.).
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Miskoncepce č.3:

Efektivita metody ABA není dostatečně prokázána, dostupné studie naopak
problemati zují jeií efekt.

Tvrzení zpochybňuje erudíci zahraničníchodborných spo[ečností, které ve svých
doporučeních odkazují na využíváníABA jako nejvíce prokázané intervence. Výrok
svědčíozásadní neznalosti a neinformovanosti o současných trendech vědy, kteréjsou
dostupné v mnoha impaktovaných odborných časopisech či vyhledávačích odborné
lite ratu ry ( https ://www.

n c b i. n

[m. n i h.

gov/p

u b m

ed/).

Miskoncepce č.4:
Absentují ekonomick é analýzy dopadu využitíABA v praxi.
Publikovanými studiemi bylo potvrzeno, že se z dlouhodobého hlediska raná ABA
intervence (i přes počátečnívýdaje) ve srovnání s náklady na celoživotnípéčio člověka
s PAS vyplatí. Celoživotnínáklady na 1osobu s PAS činíccaL,4 - 2,4 milionu US dolarŮ
v USA, ve Ve[ké Británii pak 0,9 - 1,4 mi[íonu liber. Např, studie dětí s PAS v Texasu,
u kterých byta ABA praktikována, potvrdila finančníúsporu cca 210 000 US dolarů
na dítě do 18 let věku v porovnání s jedincem, kde k intervenci nedošlo. Aproximací
na počet dětí s PAS v Texasu činíúspora cca2,Lmiliardy dolarů. Da[šístudie z Holandska
vyčíslilaceloživotníúsporu na jedince s PAS na ]",1 milionu liber při implementaci ABA
v raném dětství.
Viz například: The Cost-Effectiveness of Expanding lnten5ive BehaviouraI l ntervention to Al[ Autistic Chi[dren in Ontario

-HEALTHcARE POLlCY

Vo1.1 No.2,

-

2006, nebo JAMA Pediatr. 2014;168(8):721728.doi:10.1001/jamapediatrics.2014.210,

Miskoncepce č.5:
Vzdělání v ABA bude možnézískat snadno a rychle formou kurzu na pedagogických

fakultách.
Behaviorální analytik, jak je uvedeno v novele zákona č. 96/2004 Sb., musí nejprve
absolvovat vysokoškolské magisterské studium v psychologii nebo v programech tzv.
neučitelsképedagogiky, kam spadá zejména speciální pedagogika (viz novela zákona
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o vysokých škotách) a následně absolvovat akreditovaný kvalifikačníkurz behaviorální

analytik. Označenítermínem ,,kurz" odpovídá současnéplatné legislativní úpravě
terminologie v ob[asti vzdě[ávání v rámci ne[ékařských zdravotnických povo[ání.
Studium ABA běžně v zahraničíprobíhá jako postgraduální studium pouze na fakultách
vzdéLávajícíchpsychology nebo pedagogy, nikolí na tékařských faku[tách, jak je
požadováno některými českými odborníky. Akreditovaný kvalifikačníkurz je navržen
v rozsahu 350 hodin teoretické přípravy a 1 500 hodin praxe pod supervizí. VzdéLání
tak nejenže obsahuje zdravotnický základ a splňuje standardy pro jiné nelékařské
zdravotnické profese, a[e v rozsahu výuky i praxe tyto standardy překračuje. Vzdě[ávání
je v souladu s mezinárodními standardy, zejména požadavky mezinárodního Výboru
pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB - www.bacb.com) . Praxe behaviorálních
analytiků pak můžeprobíhat jak na půdě zdravotnických zařízení, tak v přirozeném

prostředí osob, jimž je poskytována. Obdobně .ie tomu

zd

u jiných

ne[ékařských

ravotnických povo[ání.

Miskoncepce č. 6:
Aplikovaná behaviorální analýza by měla býtzařazena mezi specializace v psycho-

terapii.
před více jak padesáti lety se behaviorá[níanalýza,věda o chování, oddě[i[a od psycho[ogíe
a psychoterapie jako samostatný vědní obor. Na rozdíl od psychoterapie používáod[išná

teoretická východiska, postupy a metody práce.
Miskoncepce č.7:
Vzdělávání v aplikované behaviorální analýze obchází řádné vzdělávání v psycho-

terapii.
behavioráLní analýze nebude snadnější cestou k psychoterapeutickému
vzdě[ání, neboť behaviorá[ní analýza není jednou ze specializacív psychoterapii. Nejedná
se o metodu kognitivně behaviorá[ní psychoterapie, a[e o samostatnou na praxi
orientovanou část behaviorální vědy. Postupy a metody jsou od psychoterapie odliŠné,
zaméřují se na učenía funkčnívztahymezi prostředím jedince a jeho chováním. Cí[em
Vzdětání
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behavíorá[ní analýzy není psychoterapie, a[e vybudování funkčníhochovánÍ, které
umožňuje jedinci vykonávat aktivity laždodenníhoživota. Behaviorální analýza tedy
není psychoterapií a není vhodné, aby ji v rámci ne[ékařských profesí vykonávaI jiný
netékařský zdravotnický pracovník, např. ktinický psycholog s psychoterapeutickým
výcvikem. psychoterapeuti mají odlišnou náp[ň práce a vzdélánÍ,které není k výkonu
behaviorálních intervencí vhodné nebo potřebné. V zahraničÍ,kde je tato profese
řazena mezi nelékařské zdravotnické profese, je vždy samostatnou profesÍ, stojícíved[e
ostatních pomáhajícíchprofesí, např. klinické psychologie. Je postavena na vysokých

etických zásadách viz Etický kodex BACB (dostupný v Č1na webu mezinárodního
výboru BAcB - https://bacb.com/wp-content/uploa ds12016l10l760925,compliancecode-czech.pdf).

Miskoncepce č.8:
Behaviorální anatytik bude mít diagnostické kompetence ke stanovení diagnózY
PAs (F 84).
Behaviorá[ní analytik nemá v náplni své činnosti diagnostiku autismu, jak je
interpretováno některými odborníky. Paragraf 21c, odstavec 2 výŠeuvedené nove[Y
zákona uvádí - ,,zavýkon povolání behaviorálního analytika se považuje Činnost v rámci
diagnostické a léčebnépéčev oboru behaviorální anaLýzy", V rámci díagnostiky se tak
analogícky k jíným nelékařským zdravotnickým povoláním (např. ktinický logoped,
ergoterapeut) jedná o diagnostiku oborovou - behaviorá[ně analytickou, jinými slovY

diagnostiku chování. Analytik zejména zjišťuje, jaké sociá[ně významné chování jiŽ
jedinec zvládá a jaké je třeba u něj vybudovat, případně snížitaŽ eliminovat jeho výskyt.
V neposlední řadě je součástídiagnostiky hledání funkčníchvztahŮ mezi prostředím
a chováním. V žádném případě není náplní práce behaviorálního analytika diagnostika
PAs.
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Zajištěnídostupnosti Aplikované behaviorátní analýzy v Čnje jednou z oblastí
"Podnětu k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich
rodin", předloženéhoVVZPO a schváleného vládou Českérepubliky - viz usnesení
č. l11 ze dne 8. února 2016.

Zavedení studia ABA v ČR na nejvyššímožnéúrovni srovnatelné se zeměmi, kde je
etablovaným nelékařským zdravotnickým oborem s pozitivním dopadem na kvalitu
života mnoha jedinců s PAS a jinými neurovývojovými poruchami, vede k naplnění
doporučených postupů psychiatrické péčeu osob s autismem a ADHD.
Viz RABOCH,Jiří. Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péčelV. Praha: Česká tékařská společnostJ, E. Purkyně,

)0l4.208 s. lSBN 9788026057925.
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Prof. MUDr. Štěpán Svačina,
DrSc., MBA

Pracovní skupina pro oblast

předseda Čt-s;rn

ABA při Čls ]rn

vedoucí Centra ABA PdF MU

