
Profily přednášejících 

 

Profesorka Karola Dillenburger, certifikovaný ABA analytik s nejvyšším dosaženým 

vzděláním v oboru ( Board Certified Behaviour Analyst-Doctoral: BCBA-D), klinický 

psycholog (člen Division of Clinical Psychologists, BPS), registrovaný poskytovatel 

zdravotní péče (HCPC), člen the Higher Education Academy. Je profesorkou a 

ředitelkou Centra behaviorální analýzy a vzdělání na pedagogické fakultě Queen’s 

University of Belfast. Účastní se výzkumu v oblasti autismu, vzdělání rodičů a šíření ABA 

více než 20 let. Široce publikuje v národních a mezinárodních časopisech a často 

přednáší na mezinárodních konferencích.  

 

Profesor Mickey Keenan, člen Britské psychologické společnosti, certifikovaný ABA 

analytik s nejvyšším dosaženým vzděláním v oboru BCBA-D,  člen the Higher 

Education Academy. Je profesorem behaviorální analýzy katedry psychologie Ulster 

University a  držitelem mnoha ocenění za svoje působení v oblasti pomoci rodinám a 

dětem s PAS v Irsku, např. a Distinguished Community Fellowship from the University of 

Ulster, the Award for Promoting Equality of Opportunity from the British Psychological 

Society, a Personal Achievement Award from the New York State Association for 

Behavior Analysis, the Award for Public Service to Behavior Analysis from the Society 

for the Advancement of Behavior Analysis (SABA), the Award for International 

Dissemination of Behavior Analysis (for the STAMPPP 

Project; www.stamppp.com) from SABA, and the Michael Hemmingway Award, from 

the Behavior Analyst Certification Board. Široce publikuje v národních a 

mezinárodních časopisech. V listopadu roku 2015 se stal  prvním neameričanem 

oceněným největší organizací v USA - Autism speaks -  za mimořádnou soustavnou 

činnost v obhajování ABA terapie pro jedince s autismem. 

 

Prof. Neil Martin, BCBA-D, ředitel mezinárodního rozvoje při BACB ( Behavior Analyst 

Certification Board – výboru pro certifikaci behaviorálních analytiků), dosud působí v 

Tizard Centre, University of Kent at Canterbury jako čestný výzkumný pracovník.  V 

letech 2007-2009 působil jako ředitel výzkumu The Treehouse Trust a nezávislý 

konsultant. Je členem výboru ředitelů  UK Society for Behaviour Analysis, členem ABAI 

( mezinárodní asociace ABA). Je vedoucím přednášejícím profesorem 

postgraduálního BACB studijního programu v Rumunsku, Chorvatsku, Portugalsku a 

Indii, dále přednáší v IESCUM ( Evropský institut pro studium lidského chování), Parma, 

v Itálii. Je autorem mnoha článků, publikací, e-learningových materiálů. Pravidelně 

vystupuje na mezinárodních ABA konferencích jako hlavní přednášející.  

 

http://www.stamppp.com/


Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA ukončila v roce 2004 pětileté studium psychologie, 

v roce 2010 studium Aplikované behaviorální analýzy na UNT (University of North 

Texas) a v současné době má ukončen proces certifikace BCBA (Board Certified 

Behavior Analyst). Od roku 2004 pracuje pod vedením certifikovaných analytiků v 

Irsku, Skotsku, Anglii a od roku roku 2011 se na Slovensku věnuje vedení domácích 

programů, tréninku rodičů a terapeutů, pravidelně organizuje vzdělávací workshopy 

pro rodiče i odborníky. 

 

  

Doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. působí jako vedoucí Institutu výzkumu 

inkluzivního vzdělávání a proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro 

strategii a internacionalizaci. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje na inkluzivní 

vzdělávání a sociální participaci osob se zdravotním postižením. Doc. Pančocha 

rovněž garantuje výuku metodologie a statistiky u studentů doktorského studijního 

programu Speciální pedagogika a vyučuje v rámci studijního oboru Speciální 

andragogika. 

 

 

 

Lorri Unumb -  profesorka práv, matka 3 dětí, z nichž nejstarší syn má diagnózu PAS. 

V r. 2005 coby profesorka práv na Charleston School of Law napsala průlomový 

zákon známý jako "Ryan´s Law" , který byl schválen v Jižní Karolíně v r. 2007. Tímto 

zákonem se stala ABA terapie pro děti s PAS hrazená z prostředků zdravotního 

pojištění. Přijetí zákona se stalo impulsem pro národní hnutí směrem k reformě hrazení 

ABA terapie. Od r. 2008 pracuje pro neziskovou organizaci Autism speaks na pozici 

více prezidentky pro státní záležitosti a dále tak pracuje ve prospěch jedinců s PAS. 

Ze své pozice mnohokrát v řadě zemí unie i mimo ní svědčila pro přijetí podobných 

zákonů ve prospěch dětí s PAS. Za svoji činnost byla oceněna řadou cen - např.: the 

Jefferson Award for Public Service, " Parent of the Year" award ( spolu se svým 

manželem), Michael Hemingway award. Spolu vydali uznávanou knihu Autismus a 

právo ( " Autism and the Law").  Přednáší na The George Washington University Law 

school.  

 

 

www.csaba.cz 

 

 

 

 

 


