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Kvalifikace a činnost:
PhDr.Ing.Konečný se narodil 23.1.1952 v Olomouci. Bojovým uměním se věnuje od roku 1970-dosud.Začínal
s judo, kde získal mistrovský stupeň (1984) a zkušebního komisaře. Založil vlastní školu systému univerzální
sebeobrany Ji-Jitsu, kde působí jako metodik a zkušební komisař. Připravil dosud 19 mistrovských stupňů JiJitsu a 13 nositelů 1.KYU. V Ji-Jitsu je PhDr.Ing. Konečný jako zakladatel olomoucké školy nad celým
systémem technických stupňů. V systému sebeobrany Ji-Jitsu pracuje systémově, snaží se skloubit vědeckou
teorii, praxi a duchovní aspekty do harmonického celku.
Ve své činnosti preferuje PhDr.Ing.Konečný nezávislost, solidnost a profesionalitu.
Je autorem několikati knih, vysokoškolských učebnic a stovek metodických materiálů zaměřených na
sebeobranu. Spolupracoval s Bílým kruhem bezpečí při pomoci obětem trestných činů.
Vojenskou službu absolvoval v letech 1976/77 u strážních jednotek. Má hodnost kapitána v záloze.
V oboru sport, specializace sebeobrana, bojové sporty, bojová umění působí jako soudní znalec jmenovaný
Krajským soudem v Ostravě.
„Při založení a tvorbě školy Ji-Jitsu nebylo nic ponecháno náhodě“.
Alois Konečný
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Cvičení sebeobrany-tehdy na bázi judo: Olomouc, Přerov, Jihlava, Brno aj.
Založení oddílu judo při TJ Sokol Olomouc Holice, vytvoření stálého dojo!
Pořádání kurzů sebeobrany Ji-Jitsu pro veřejnost, dosud realizováno 55 kurzů
Založení střediska účelové sebeobrany a tím profilace sebeobrany samostatně vedle judo
Získání(Ing.A.Konečný) mistrovského stupně Ji-Jitsu u Ing.Chaloupeka v Plzni
Založení samostatného družstva Ji-Jitsu v Olomouci-Holici při TJ Sokol Olomouc-Holice
Vybudování stálého dojo při TJ Sokol Olomouc-Holice
Získání mistrovského stupně judo (součástí zkoušky je zde i znalost sebeobrany)1
Zkoušky na technické stupně vyspělosti členů družstva Ji-Jitsu při TJ Sokol Olomouc-Holice (91)
Odchod z oddílu judo TJ Sokol Olomouc-Holice(pravomoci nekorespondovaly se zodpovědností)
Účast na seminářích, táborech se zahraničními mistry budo, jitsu (Aikido,Karate,Ju-Jitsu aj.)
Založení TJ Budo budocan, jako specializované TJ na cvičení sebeobrany
Založení Budo centrum Olomouc jako nezávislé, soukromé firmy na cvičení sebeobrany
Založení svazu Ji-Jitsu Moravy jako dobrovolného sdružení cvičenců Ji-Jitsu
Zkušební řád Ji-Jitsu s pěti TSV °KYU
Publikační činnost, metodické materiály, knihy, skripta, video kazety aj. (stovky publikací)
Výcvikové tábory Ji-Jitsu –dosud 22 akcí
Zkoušky na °TSV Ji-Jitsu
Specializované semináře Ji-Jitsu v Olomouci – dosud přez 200 seminářů v Olomouci
Specializované semináře Ji-Jitsu v jiných městech – dosud 49 seminářů
Veřejné ukázky Ji-Jitsu v Olomouci aj., dosud 26 ukázek
Novela Zkušebního řádu Ji-Jitsu se šesti TSV °KYU
Získání akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v oboru cvičitel sebeobrany
Realizace kvalifikačních školení cvičitelů sebeobrany – dosud 25 akcí
Získání akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v oboru pracovník CBS
Realizace odborných profesních a branně bezpečnostních školení: armáda, policie, CBS aj.
Rozšíření výuky na Univerzitě Palackého v Olomouci:výuka studentů Fakulty tělesné kultury aj.
Připraveno a úspěšně vykonalo 14 žáků mistrovskou zkoušku Ji-Jitsu I.dan ; 0,5% žáků
Kvalifikační školení cvičitelů I.třídy na Univerzitě Palackého,FTK-první ročník (Cv I.)
Napsání vysokoškolské učebnice „Úpoly I.“
Vedení diplomantů na Univerzitě, dosud realizovány a obhájeno úspěšně 11 diplomových prácí
Kvalifikační školení cvičitelů I.třídy na Univerzitě Palackého-druhý ročník (Cv I.)
Spolupráce s Bílým kruhem bezpečí při pomoci obětem trestných činů
Pomoc při založení sesterské organizace „Slovenský zväz sebaobrany“ v Kežmaroku
Kvalifikační školení Diplomovaných cvičitelů na Univerzitě Palackého v Olomouci (DCv)
Napsání vysokoškolské učebnice „Úpoly II.“
Specializovaný seminář pro mistrovské stupně Ji-Jitsu-práce s energií aj.
Specializovaný seminář-příprava na mistrovskou zkoušku Ji-Jitsu – 6 posluchačů
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Zkouška u senseie jana Stankovič, trenéra reprezentace judo
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Jmenování Krajským soudem Ostrava „ Soudním znalcem-specialistou na sebeobranu“
Napsání velké monografie Úpoly
Úspěšně absolvoval přijímací pohovory na Filozofickou fakultu v Olomouci,obor psychologie
Rozběhlý systém Uči deši a distančního studia cvičitelů sebeobrany
Multimediální učebnice na CD a DVD discích
Získání akreditace MŠMT pro školení městských policií
Postupová, bakalářská zkouška na Filozofické fakultě Olomouc, jednooborová psychologie
Státní magisterská zkouška jednooborová psychologie, titul Mgr.
Privátní docent na Universitě st.Georges, obor psychologie, vedení diplomantů
Státní rigorózní zkouška, jednooborová psychologie, udělen titul doktor filozofie, spec.psychol.
Jmenován soudním znalcem rozšířená specializace na bojové sporty a bojová umění
Akreditace MŠMT na obor strážný a detektiv koncipient
Jmenován autorizovanou osobou Ministerstvem vnitra
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