Životopis

Jméno a příjmení: PhDr. ThLic. Mgr. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D.
Datum narození:

15. 12. 1975

Trvalé bydliště:

Lipová 3, 751 14 Dřevohostice

Kontakt – mobil:

774 583 372

Kontakt – e-mail:

Hostalkova.marta@seznam.cz

Vysokoškolské vzdělání (absolvované obory studia, fakulta a VŠ):
 2008 – 2013, Ph.D.: kombinovaná forma studia v doktorském studijním programu oboru
pedagogika na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty UP Olomouc
 2007 – 2008, PhDr.: rigorózní řízení na Filozofické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě v oboru
etika
 2003 – 2005, Th.D.: kombinovaná forma studia 2. stupně v doktorském studijním programu
oboru praktická teologie se zaměřením na křesťanskou výchovu na Cyrilometodějské teologické
fakultě UP Olomouc
 1999 – 2003, ThLic.: kombinovaná forma studia 1. stupně (licenciát) v doktorském studijním
programu oboru praktická teologie se zaměřením na křesťanskou výchovu na CMTF UP
v Olomouci
 1994 – 1999, Mgr.: CMTF UP v Olomouci, magisterský program, obor teologie
Odborné kurzy a výcviky, postgraduální studium:
 2017: kurz Pokojná smrt - akceptace a základy komunikace (8 hod.), v Edukačním centru
Rajhrad, akreditace 2015/1190-PC/SP/VP/PP
 2017: e-learningový kurz Paliativní péče pro sociální pracovníky, vytvořený mobilním hospicem
Cesta domů, způsob ukončení: Osvědčení
 2015: e-learningový kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě (září – prosinec 2015). Dlouhá
cesta, z. s. za podpory Nadačního fondu Avast, způsob ukončení: Osvědčení
 2015: kurz Základy psychosociální pomoci rodině s nevyléčitelně nemocným dítětem (8 hod.),
pořádaný Mobilním hospicem Ondrášek, o.p.s., v Ostravě, akreditován u MPSV ČR č.
2015/0048-SP.
 2014 – 2015: CŽV kurz Nemocniční kaplan (260 hod.) na CMTF ve spolupráci s LF UP
v Olomouci
 2014: kurz Poradenství pro pozůstalé (32 hod.), pořádaný Katolickou asociací nemocničních
kaplanů v ČR, lektor: PhDr. Naděžda Špatenková, PhD.
 2003: certifikát absolvování počítačového kurzu Autor distančních textů a aplikace tutor 2.5.
 1997 – 1999: vzdělávací kurz etické výchovy (360 hod.) na CMTF UP Olomouc, který byl
organizován v lektorské a metodické spolupráci s Metodickým centrem v Bratislavě, které je
vlastníkem kreditu MŠV Slovenské republiky č. 0730 na projekt Etická výchova

Zkoušky:
 2015: složení kvalifikačních zkoušek „Poradce pro pozůstalé“ v souladu s ustanoveními zákona
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tj. dle aktuálně platného
hodnotícího standardu profesní kvalifikace; udělení osvědčení o získání kvalifikace „Poradce pro
pozůstalé“
 8. 2. 2011: Státní doktorská zkouška z pedagogiky a obhajoba tezí disertační práce na téma
„Nová náboženská hnutí a jejich vliv na adolescenty“
 2008 – 2010: zkoušky v rámci postgraduálního studia na Pedagogické fakultě UP Olomouc ze
sociální pedagogiky a sociální patologie, sociální pedagogiky a pedagogiky volného času,
sociálních dovedností v profesi učitele se zaměřením na komunikaci, metodologie
pedagogického výzkumu, z cizích jazyků (angličtiny a ruštiny), filozofie výchovy a pedagogické
psychologie
 30. 10. 2008: rigorózní zkoušky z dějin etiky, filozofické antropologie a dialogického
personalismu a obhajoba rigorózní práce na téma „Lidská důstojnost ve společensko-etickém
kontextu“
 21. 11. 2005: Státní doktorská zkouška z teologie a obhajoba disertační práce na téma „Václav
Kubíček jako katecheta a katechetik“
 21. 1. 2003: písemná licenciátní zkouška ze specializace křesťanská výchova
 5. 2. 2003: ústní licenciátní zkouška ze specializace křesťanská výchova a obhajoba licenciátní
práce na téma „Rozvoj empatie v náboženské výchově žáků 1. třídy základní školy s využitím
projektu Etická výchova“
 31. 5. 1999: Státní magisterská zkouška
Pracovní zkušenosti od VŠ (stručný přehled s uvedením roků):
 2017 – dosud: dohoda o provedení práce na CMTF UP, výuka předmětů v CŽV kurzu
Nemocniční kaplan
 2010 – dosud: nemocniční kaplan a poradce pro pozůstalé ve Fakultní nemocnici Olomouc,
koordinátorka nemocničních kaplanů v Arcidiecézi olomoucké
 2014 – 2017: dohody o provedení práce na LF UP, výuka předmětu Klinická etika
 2014 – 2015: dohoda o provedení práce na CMTF UP, výuka předmětů v CŽV kurzu
Nemocniční kaplan
 2009 – 2011: dohody o provedení práce na FZV UP, výuka předmětů: Latina a latinská
terminologie, Sociologie
 2009 – 2010: dohody o provedení práce na PDF UP, výuka disciplín: Filozofie, Ústavní a
sociální péče, Základy poradenství
 2006 – 2008: odborný asistent na CMTF UP, katechetická cvičení, psaní distančních textů,
konzultace
 2003 – 2005: dohody o provedení práce na CMTF UP, katechetická cvičení, konzultace
 1999 – 2009: pastorační asistentka Arcibiskupství olomouckého ve farnostech děkanátu Přerov
 1999: učitelka latiny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži
Zahraniční stáže:
 září 2015: Univerzitní nemocnice Martin (Slovensko)
Znalosti:
 německý jazyk – pasivně






anglický jazyk – pasivně
ruský jazyk – aktivně
latinský jazyk
práce na PC

V Lipové dne 10. října 2017

