
POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 
 

APLIKOVANÁ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZA 
 

Postupy efektivního učení 
 
Lektor: Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA 
 
TÉMA 

Tématem následujícího workshopu budou postupy efektivního učení.  
Bude vysvětleno, jak zabezpečit spolupráci dítěte při intenzivním učení, co vše lze udělat, abychom 
redukovali jeho motivaci z této situace unikat a tím redukovat také problémové chování. Povíme se o 
důležitosti bezchybného učení, používání efektivních promptů a probereme základní techniky při učení 
nové dovednosti.  
Ve druhé části workshopu se budeme věnovat učení motorické imitace u raného studenta. Je to oblast, 
která má klíčový význam pro mnoho dalších dovedností (hra, sebeobsluha, učení znaků, rozvíjení vokální 
řeči, sociální zručnosti a jiné) a zároveň je u mnoha raných studentů s PAS deficitní anebo úplně chybí. 
Na příkladu motorické imitace si potom prakticky vyzkoušíme techniky vysvětlení v první části 
workshopu. 
 
TERMÍN 

Seminář bude probíhat v pátek, 4. března 2016 od 12:00 do 17:00 s tím, že od 11:30 bude probíhat 
prezence. 
 
MÍSTO 

Seminář se bude konat v místnosti č. 025 v přízemí Právnické fakulty Masarykovy univerzity na adrese 
Veveří 70, Brno. 
 
PLATBA 

Vzhledem k výši nájemného na Právnické fakultě MU se navyšuje účastnický poplatek na 1070 Kč na 
osobu. Pokud přijdou oba rodiče, platí pouze jednou (platí jen pro rodiče), pokud přijde rodič s jiným 
rodinným příslušníkem, ten má 50 % slevu, studenti mají slevu (750 Kč za workshop). 
Z organizačních důvodů budeme stejně jako minule vybírat peníze přes náš účet v Kč. Následně bude vše 
převedeno na EURO a posláno jedním příkazem paní Mgr. Maštenové. 
1070 Kč za účastníka (rodiče) (40 EUR) 
535 Kč za dalšího člena rodiny (20 EUR) 
750 Kč pro studenty (28 EUR) 
Peníze prosím posílejte na náš účet do AirBank č. 1096911021/3030 do 1. března 2016. K platbě prosím 
z důvodu počtu míst uveďte jednu z následujících popisek: 

 2 rodiče 

 1 rodič 

 2 rodiče + XX rodinných příslušníků 

 1 rodič + XX rodinných příslušníků 

 student 
Podle přijatých plateb ke dni 1. března a dle popisek bude vyhotovena prezenční listina s finálním 
počtem účastníků. 
Pokud někdo bude požadovat speciální doklad o zaplacení, případně potvrzení o účasti, dejte mi prosím 
vědět na e-mail s tím, že v takovém případě budete platit na místě v hotovosti v EURech. Doklady o 
platbě a potvrzení účasti pak těmto zájemcům na místě poskytne Mgr. Maštenová. 
 
Seminář se bude konat pod záštitou a za podpory České odborné společnosti Aplikované behaviorální 
analýzy. 

Ondřej Chmela 

(ondrej.chmela@email.cz)   
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