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Vážená paní předsedkyně,

obdržel jsem Váš dopis ze dne 15. dubna 2021, ve věci poskytování ABA terapie 

a zajištění odborné úrovně péče a podpory dětem s poruchami autistického spektra. 

K danému Vám sděluji následující:

Terapie prostřednictvím aplikované behaviorální analýzy je značně komplikovanou 

metodou, která může, pokud je vykonávaná neodborně a osobou k tomu nezpůsobilou, 

dítěti (osobě) s poruchou autistického spektra spíše uškodit nežli pomoci. Se záměrem 

odpovídající péče o osoby s poruchami autistického spektra a na důkazech ověřeného 

postupu ABA jako účinné terapie osob s poruchami autistického spektra byla proto 

do zákona č. 96/2004 Sb. jeho novelizací provedenou zákonem č. 201/2017 Sb., kterým 

se mění zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění 

pozdějších předpisů, doplněna nová nelékařská povolání behaviorálního analytika, 

asistenta behaviorálního analytika a behaviorálního technika, jejichž příslušníci mohou 

prostřednictvím metod aplikované behaviorální analýzy provádět či asistovat při terapii, 

rehabilitaci a reedukaci chování dětí s neurovývojovými poruchami.

Metody aplikované behaviorální analýzy mohou provádět pouze osoby, které získaly 

způsobilost kvýše uvedeným povoláním způsoby uvedenými v zákoně č. 96/2004 Sb., 

tj. podle pravidel, standardů a zásad stanovených Analyst Certification Board. Jen tyto 

osoby mohou zaručit provádění aplikované behaviorální analýzy s potřebnými znalostmi, 

zkušenostmi a péčí. Je však na svědomí každého rodiče, komu se rozhodne své dítě 

svěřit do péče.
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K Vašemu poslednímu dotazu uvádím, že mi nepřísluší komentovat pořad 

ve veřejnoprávních médiích.

S pozdravem

Vážená paní

Mgr. Petra Valentová
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 138391390-25785-
210517110809, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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bez zajišťovacího prvku
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Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
17.5.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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