
Anotace semináře „Cesta z PASti autismu pomocí ABA“ 
 
Cílem semináře je seznámit představitele rezortů financí, práce a sociálních věcí, 

školství a zdravotnictví,  poslance, senátory, odbornou i zainteresovanou veřejnost se 

stěžejními aspekty Aplikované behaviorální analýzy – jedné z nejúčinnějších 

terapeutických metod, jejíž výsledky jsou doloženy mnohými studiemi publikovanými 

v renomovaných medicínských periodicích. Na semináři vystoupí přední odborníci 

světového jména v oboru. Budou prezentovány  nejnovější vědecké poznatky,  

základní principy i praktické ukázky terapie ABA s klienty různého věku i míry postižení  

autismem. Seminář přiblíží situaci v zemi, která je kolébkou ABA –  v USA, praxi  

zavádění ABA v Evropě, nedalekém Slovensku a u nás. 

 

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 terapií - metod, 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.  

 

Představa VVZPO - prosadit nastavení základního standardu terapií hrazených z 

veřejných zdravotních prostředků pro osoby s PAS – které by doplnily zatím jediný 

krok – diagnostiku PAS, byla na jednání VVZPO podpořena a 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.  

Tato metoda by se mohla stát spolu s Kognitivně behaviorální terapií - KBT nejen 

základním pilířem terapií 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 má napomoci získat úvodní představu o možnostech ABA a dále o 

potřebných krocích, které k naplnění vize dostupné ABA v ČR pro všechny, kteří by ji 

potřebovali, budou nezbytné. 

 

Seminář pořádá Výbor pro sociální politiku a Výbor pro zdravotnictví ve spolupráci 

s Českou odbornou společností Aplikované behaviorální analýzy, za podpory 

Nadace Vigo Foundation a Všeobecné zdravotní pojišťovny.              www.csaba.cz 


