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Lampion – dětem i rodičům 
ve spolupráci s 

DOBROU Montessori základní školou a mateřskou školkou s.r.o. 

Vás srdečně zve na seminář institutu Ibsaro (institut behaviorálních studií) 

Poruchy chování I. 

 

Vzdělávací akreditovaný program se zaměřením na rané projevy problémového chování od narození do 10 let dítěte s 
ohledem na bio-psycho- sociální determinaci behaviorální a emoční struktury lidské psychiky.  
Jak důležitý je stres, strach, vzdor, odmítnutí, pochvala, trest, vazba, porozumění, konflikt či prohra v procesu zrání 
seberegulačních vlastností osobnosti dítěte?  
Jak významnou roli sehrává narušené rodinné prostředí, nestálé vazby a vztahy, agresivita rodičů, direktivní versus 
hyperprotektivní výchovný přístup?  
Jaké obranné mechanismy a salutogenní vlivy posilovat?  
Co se nám snaží dítě sdělit svým chováním, když je neklidné (například ADHD-C; ADHD-H), roztržité (například ADHD-
I), vzdorovité (například ODD) či vzteklé a agresivní (například IED)? 
Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s ranými projevy problémového chování od narození do 10 let 
dítěte. Základní představení kauzality a komorbidity raných poruch chování a poruch osobnosti. Zaměření na depistáž a 
vybrané problémy, výchovy, resocializace a terapie. 
Seminář je určen pro odborné pracovníky, ale i rodiče. 

• Seminář bude uskutečněn při min. počtu 15 osob 

• Akreditace MPSV a MŠMT 

• Rozsah 5 hodin 

• Termín semináře: čtvrtek 19.5.2022, v 9 hodin. 

• Místo konání: prostory DOBRÉ Montessori základní školy a mateřské školky s.r.o. ve Zlíně, Prštné 86 

• Cena: 2100 Kč za účastníka 
• Bližší informace: Jana Hunáková, tel. 737 704 171, email: jana@lampiondetem.cz 

Přihlášení na odkazu: https://forms.gle/XxNm5WNStxFitkR18 

 

Lektor: 

PhDr. Andrej Drbohlav DBA 

Studoval na fakultě sociálních studií, obor Etopedie – behaviorální a emoční poruchy na Univerzitě v Hradci Králové, kde 
následně několik let působil i jako vyučující. Rigorózní studium absolvoval na Karlově univerzitě, kde se v rámci studia 
zaměřoval na koncept behaviorální predikční analýzy u sexuálních sériových vrahů. 

Již několik let působí v Institutu neuropsychiatrické péče (INEP), kde se specializuje se na behaviorální a etopedické 
výchovné poradenství rodičům dětí s ADHD, problémovým vývojem chování a osobnosti a v oblasti poruch chování, 
syndromu opozičního vzdoru a intermitentní explozivní poruchy. 

V rámci lektorské činnosti již od roku 2004 vzdělává odborníky, studenty i širší veřejnost v oblastech behaviorální 
patologie a psychopatologie se zaměřením na poruchy chování a poruchy osobnosti. 
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