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PŘÍJMENÍ, JMÉNO (tituly): Sukovič Richard, Bc. 

STUDIJNÍ OBOR: Tělesná výchova a sport, 1. ročník navazujícího 

magisterského studia 

DÉLKA PŮSOBENÍ NA UK FTVS (od jakého roku): Od roku 2013 

MAILOVÝ KONTAKT: R.Sukovic@seznam.com 

 

 Krátké CV:  

- 2010 – doposud – člen Hudební mládeže ČR 

- 2013 – absolvent kadaňského gymnázia  

- 2013 – 2015 – UK FTVS obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – Geografie se 

zaměřením na vzdělávání (zanecháno) 

- 2015 – UK FTVS obor Tělesná výchova a sport se zaměřením na aktivity v přírodě 

- 2015 – doposud, spolupráce s agenturou Lemon Productions – teambuildingové akce 

- 2016 – doposud, trenér SK Hamr 

- 2018 – absolvent bakalářského studia na UK FTVS, Tělesná výchova a sport (AP) 

- 2018 – učitel na 3. ZŠ v Kadani  

- 2018 – certifikát Sportovní masáže 

 

Publikační činnost: 

- SUKOVIČ, R. Vliv rozdílných velikostí koleček in-line bruslí na energetický výdej organismu. Praha, 

2018. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vedoucí bakalářské 

práce PhDr Matouš Jindra, Ph.D. 

- DE BOLLE, Lenka, Zdeněk MORAVEC a Tomáš ŘEHÁK, ed. Setkání: literární sborník klientů 

Domova pro seniory v Kadani a studentů Gymnázia v Kadani. Kadaň: Gymnázium Kadaň, 2014. 

 

Současná činnost na FTVS UK (krátce): 

- 2015 – doposud – pomocný instruktor na akcích a kurzech pořádaných katedrou sportů v přírodě 

- 2018 – Pohyb v inkluzi, spolupráce s katedrou zdravotní TV a tělovýchovného lékařství  

- 2018 – student 1. r. nMgr. Oboru Tělesná výchova a sport, směr studia Aktivity v přírodě 

 

Stručné důvody kandidatury: 

- návaznost na členství v kolejní radě UK FTVS a řešení problémů s tím spojených 

- podporovat rozvoj výuky prakticky zaměřených předmětů 

- zvětšení povědomí studentů o aktuálním dění na fakultě 

- podpora využití potenciálu studentů a jejich zapojení se do dění na fakultě  

 

V jaké komisi bych chtěl(a) pracovat: 

- studijní, pro výstavbu a vnitřní rozvoj 

 

Pracovní okruhy, pokud budu zvolen:  

- studijní záležitosti – studentský spolek UK FTVS 

- fakulta a její prostředí 


