
ZZaalloožžeenníí  nnoovvéé  šškkoollyy  bboojjoovvýýcchh  uumměěnníí  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  
Založení nové školy bojových umění není vůbec jednoduchou záležitostí. Pouštějí se do toho 
často lidé co mají jen ruce a nohy, kteří by se ještě měli hodně co učit, vč.slušného chování.  
Neznalost zde umožňuje velmi smělé konstrukce a hypotézy.Jednooký mezi slepými králem! 
Jde tedy o to, zda jde o školu s celoživotním programem nebo skupinu několikati zoufalců. 
Č. UKAZATEL KOMENTÁŘ 

1.  Jasnost a srozumitelnost Mělo by být zcela jasné o jakou školu jde 
2.  Logická stavba systému Veškeré části by měly spolu být  v logické 

návaznosti, tedy příprava žáků, mistrů aj. 
3.  Vnitřní konzistence Škola by měla mít svou bázi praktickou a 

také teoretickou. Obě části by měly spolu 
výrazně korespondovat a doplňovat se.. 

4.  Jedinečnost V základních aspektech by měla být škola 
jedinečná. Neměla by kopírovat školy jiné. 
Neměla by se snažit o kompilace různých 
nekompatibilních stylů dohromady. 
Škola by neměla být jen jakýmsi odvarem. 

5.  Originalita Materiály školy, tedy logo, sestavy, 
cvičení, teoretické materiály jsou původní a 
nikoliv přepracované, překroucené, či 
dokonce ukradené z jiných škol 

6.  Pedagogické kvalifikace 
cvičitelů, trenérů školy 

Škola má dořešeno personálně,  projektově 
i prakticky akreditace u Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR1 

7.  Statut  zakladatele školy 
(sám sobě neudělí 10.dan) 

Je dořešen statut zakladatele školy, neměl 
by to být tzv. „mistr“ deseti  
pseudo-bojových umění, ale skutečný 
odborník, profesionál  na svém místě. 

8.  Vysokoškolské  kvalifikace 
zakladatele školy 
(měli jí Kano, Funakoši aj.) 

Nabízejí se možnosti vysokoškolského 
magisterského vzdělání v oblastech: 
-pedagogika 
-biologie 
-tělesná výchova II.stupeň, nikoliv aplikace 
-management, marketing 
-psychologie, zvláště u škol zabývajících se  
 sebeobranou  
-filosofie…..aj. 

9.  Morální kredit zakladatele školy Ten by měl být na vysoké úrovni, včetně 
dořešení  osobního života. Solidnost, 
slušnost se přímo bytostně vyžaduje! 

10.  Publikační činnost zakladatele 
školy 

Jedná se o knihy, vysokoškolské učebnice, 
video, CD, DVD, internetové stránky aj. 

Ing.Alois Konečný, soudní znalec sport, spec.sebeobrana  alois.konecny@volny.cz 
                                                                                             www.volny.cz/alois.konecny 
Provádíme akreditovaná školení MŠMT ČR „Cvičitel sebeobrany“, dále „Pracovník CBS“. 

                                                
1 Jsme někdy i svědky toho, že se některý „žák“ odtrhl-udělal se sám  pro sebe. Absolvoval několik drahých 
zahraničních seminářů. Získal rychle a draze i  několik  tzv. černých pásů v různých stylech. Nakonec ale 
podniká-má živnostenský list  na základě  kvalifikace, kterou získal v ČR u akreditovaného zařízení MŠMT. 
Tuto zásadní, klíčovou kvalifikaci si u  báječných zahraničních mistrů nekoupil, protože není k mání. 
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