
PŘÍLOHY

Příloha č. 1

Deklarace práv onkologických pacientů,

přijatá 29.června 2002 v norském Oslo

Společná deklarace na podporu a dodržování práv onkologických pacientů.

Deklarace byla přijata jednomyslně zástupci všech členských organizací na valném 

shromáždění Asociací evropských lig proti rakovině v Oslu 29. června 2002. Liga proti 

rakovině Praha je řádným členem ECL.

Preambule:

Účastníci:

• jsou si vědomi, že moderní medicína je soustavně se rozvíjející a rychle se měnící komplex a 

že vztahy mezi pacienty, zdravotníky a zdravotnickými zařízeními prodělávají významné 

změny

• uvědomují si, že pacient není jen uživatelem, ale současně i aktivním účastníkem péče 

zdravotníků a zdravotnických zařízení a že má svá práva

• vývoj lékařských technologií a administrativa s tím spojená ovlivňují vztah pacienta, 

zdravotníků a zdravotnických zařízení a vyžadují zákonná opatření

• ačkoliv práva pacientů jsou legislativně ošetřena, jsou často zahrnuta do série zákonů různé 

povahy a rozsahu, které jsou nesnadno dostupné pro nemocné

• jsou si vědomi obtíží nemocných, jestliže zákonná ustanovení neexistují nebo nemají 

legislativní účinnost

• jsou informováni o existenci početných politických snah a normativních iniciativ v 

evropských zemích dokazujících společný zájem o práva pacientů



• uvědomují si, že zvýšený veřejný zájem o práva pacientů může přispět k legislativnímu 

rozvoji i zkomplikování problematiky

• jsou přesvědčeni, že přijetí společných postupů v dílčích otázkách společného významu 

může být vhodné a užitečné pro práva pacientů na národní a mezinárodní úrovni

• jsou toho názoru, že přiměřený význam postavení pacienta přijetím společných zásad by 

mohl vzrůstat a stát se motivací pro zdokonalování zákonodárců

• jsou přesvědčeni, že současné podklady mohou zákonodárcům pomoci při začlenění 

důležitých zásad do zákonů a jejich uplatnění

• jsou toho názoru, že prosazení práv pacientů nemůže být docíleno izolovaně, a proto 

pacientská práva musí být ošetřena různými způsoby

• je třeba upřesnit přijatá opatření na ochranu pacientů v dané situaci, neboť text je formulován 

obecně, a přesvědčivě využít všech možností k podpoře a prosazení pacientských práv

• využít všech zásad a zákonných ustanovení o pacientských právech přijatých v následujících 

mezivládních dohodách: Guided by the principles and provisions concerning patients´rights as 

established in the following intergovernmental instruments: Universal Declaration of Human 

Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1996), International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1996), European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms (1952), European Social Charter (1961) as well as 

Declaration of Amsterdam on the promotion of patient’s rights in Europe (World Health 

Organisation, 1994), the Convention of Human Rights and Biomedicine (Council of Europe, 

1997) and the Charter of Paris against Cancer (2000).

Souhlasí s následujícími ustanoveními:

Článek 1. Definice.

1.1. Termín pacient je míněn v souvislosti s "využitím zdravotní péče u zdravého nebo 

nemocného". Termín "onkologický pacient" je označení "uživatele zdravotní péče, který má 

nádorové onemocnění nebo obtíže související s rakovinou".



Článek 2. Pacienti jako živé bytosti.

2.1. Hodnota člověka a jeho práva vyjádřená v mezinárodních dokumentech citovaných 

výše je dána v systému zdravotní péče a zejména ve vztahu mezi pacientem, zdravotníky a 

zdravotnickými zařízeními. 2.2. V rámci toho všichni pacienti mají právo na kvalitní život, 

fyzický a duševní rozvoj, důstojnost, respektování soukromí, vlastní morální, kulturní, 

filozofický, ideologický, náboženský názor, který nesmí být příčinou diskriminace.

Článek 3. Právo na léčení, zdravotní péči a psychosociální podporu.

3.1. Nádorově nemocní mají právo na stejnou dostupnost léčby. 3.2. Medicínské a 

psychosociální přístupy jsou stejné u nádorově nemocných. 3.3. Nádorově nemocní mají právo 

na přiměřenou úroveň péče, která je dána jak dokonalým technickým vybavením úměrným 

dostupným zdrojům, tak současnému dostupnému klinickému vzdělání a odborné úrovni v 

dané zemi a mezilidským vztahům mezi onkologickým pacientem a zdravotníky. 3.4. 

Nádorově nemocní mají právo na nezbytnou zdravotní péči při svém onemocnění včetně 

preventivní péče a rehabilitace. 3.5. Nádorově nemocní mají právo na svobodnou volbu a 

změnu lékařů a zdravotnického zařízení stejného zaměření. 3.6. Nádorově nemocní mají právo 

konzultovat jiného lékaře v každé situaci. 3.7. Nádorově nemocní jsou léčeni vždy ve vlastním 

zájmu v souladu s léčebnými postupy a dostupnou technikou. 3.8. Nádorově nemocní mají 

právo na zabezpečení pokračujícího léčení v jedné i více nemocnicích při střídání s domácím 

ošetřováním. 3.9. Nádorově nemocní mají právo na léčbu obtíží v důsledku onemocnění podle 

současných poznatků, na pomoc v terminálním stadiu nemoci a na důstojné umírání.

Článek 4. Právo na informace.

4.1. Nádorově nemocní mají právo na úplnou informaci o svém zdravotním stavu včetně 

lékařských vyšetření; o navrhovaných lékařských postupech spolu s riziky a účinky způsobu 

léčby; o alternativách navržené léčby včetně vyhlídky bez jakékoliv léčby, o diagnóze, 

výhledu (prognóze a postupu léčby). Rozsah informace umožňuje pacientův souhlas stejně tak 

i pro jakýkoliv lékařský postup, výzkum anebo výukovou demonstraci. 4.2. Informace musí 

být podána pro pacienta srozumitelnou formou a zdravotník se musí přesvědčit, že rozhovor je 

vnímán s důvěrou. 4.3. Nádorově nemocní mají právo na vlastní žádost informaci odmítnout. 

4.4. Nádorově nemocní mají právo rozhodnout, kdo, pakliže vůbec, má být ještě informován. 



4.5. Nádorově nemocní mají právo znát identitu a odbornost zdravotníků, zejména 

zaměstnanců zdravotnického zařízení. Pacienti mají právo být seznámeni s provozním řádem 

tohoto zařízení.

Článek 5. Právo na seberozhodování.

5.1. Nádorově nemocní mají právo v každé situaci na souhlas pro všechny lékařské 

výkony, pro zařazení do výzkumu nebo do výukového procesu. 5.2. Když nádorový pacient je 

nesvéprávný, vyžaduje se souhlas zákonného poručníka. I sám pacient musí být rovněž 

informován před rozhodovacím procesem v rozsahu, který umožní jeho stav. Když zákonný 

zástupce odmítne dát souhlas a lékař je přesvědčen o zákroku v zájmu nemocného, konečné 

rozhodnutí musí být v souladu se zákonem. 5.3. Jestliže nádorově nemocný je neschopný 

vyjádřit svůj souhlas po předchozí informaci a jestliže není zákonný poručník nebo poručníci 

určení pacientem, rozhodovací proces musí zahrnovat všechny známé skutečnosti a nejširší 

výběr předpokládaných možností podle přání onkologického pacienta.

Článek 6. Právo na mlčenlivost a soukromí.

6.1. Všechny informace o nádorově nemocném, zdravotní stav, lékařské posouzení, 

diagnóza, prognóza a léčení a všechny ostatní informace osobního charakteru musí být 

důvěrné. 6.2. Nádorově nemocní mají právo přístupu ke svým zdravotním nálezům a 

záznamům a veškeré další dokumentaci, týkající se jejich diagnózy, léčení a následné péče a k 

tomu, aby dostali kopii celé nebo části lékařské zprávy. 6.3. Informace mohou být vyčleněny 

jako tajné, jestliže si to pacient výslovně přeje, nebo jsou-li výslovně zahrnuty zákonně s 

ostatními ve výzkumných protokolech. Souhlas k přístupu je možný při změně lékaře, pro 

ovlivnění pacientovy léčby nebo pro následující zákrok, ale musí to být jen v naprosto 

nezbytném rozsahu. 6.4. Všechny osobní údaje o pacientovi musí být vhodným způsobem 

chráněny. 6.5. Nádorově nemocní mají právo vyžadovat změnu, doplnění, vypuštění nebo 

upřesnění anebo úpravu dat osobních nebo medicínských, které se jich týkají, pokud jsou 

nepřesná, neúplná, dvojsmyslná nebo časově neodpovídají dané diagnóze, prognóze, léčení a 

následné péči.



Článek 7. Právo na sociální péči.

7.1. Život nádorově nemocných je často provázen během nebo po léčení finančními 

nebo sociálními starostmi. Onkologičtí pacienti mají právo na ekonomické, finanční a sociální 

služby a podporu.

Článek 8. Povinnosti pacientů

8.1. Nádorově nemocní jsou povinni aktivně se podrobit diagnostickým vyšetřením, 

léčení a doprovodné péči poskytované ošetřujícím personálem a zdravotnickým zařízením po 

předchozí informaci. 8.2. Nádorově nemocní se musí snažit, aby styk se zdravotnickým 

personálem a zdravotní péče probíhala v pohodě.

Článek 9. Stížnosti.

9.1. Nemocní musí mít přístup k informacím a radám umožňujícím jim seznámení se s 

jejich právy obsaženými v tomto dokumentu. Tam, kde práva nejsou respektována, musí být 

možnost podat stížnost. K tomu by měla být možnost a způsob uplatnění práva nápravným 

opatřením nebo jinou formou mimostandardního postupu.

Článek 10. Uplatnění.

10.1. Seznámení se s právy uvedenými v této deklaraci znamená, že byl naplněn 

uvažovaný záměr. 10.2. Seznámení se s těmito právy nebude znamenat postih. Při aplikaci 

těchto práv se pacienti přizpůsobí omezením danými hranicemi lidských práv a v souladu s 

předpisy danými zákonem. 10.3. Jestliže pacient nemůže sám uplatnit práva uvedená v 

dokumentu, měl by se s těmito právy seznámit zákonný zmocněnec nebo osoba pověřená k 

tomuto účelu nemocným. Kde není ani zákonný zmocněnec ani pověřená osoba, měly by se 

hledat jiné způsoby pro zástup nemocného.

Předchozí body nejsou právními povinnostmi nebo právy, jsou však vnímány jako 

základ lepšího života lidí s rakovinou.



Příloha č. 2

Dobrý den,

jmenuji se Tereza Pecháčková, studuji magisterský obor Studia občanského sektoru na  
Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Ve své diplomové práci se zabývám
neziskovými organizacemi*, které se věnují pacientkám s rakovinou prsu.  Chtěla bych 
Vás poprosit o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. Vyjádření Vašich zkušeností bude 
pro můj výzkum velmi cenné.

V závěru Vás chci ujistit, že veškeré informace jsou anonymní a budou zpracovány pouze pro 
účel mé závěrečné práce.                  

* Občanská sdružení, Obecně prospěšné společnosti, Nadace, Nadační fondy.

Vybrané odpovědi prosím zaškrtněte křížkem, případně vypište. 

1. Znáte Vy osobně nějaké neziskové organizace, které se věnují pacientkám 
s rakovinou prsu? 

O Ano (jaké?.………………………………………………………………………………..…)

.Pokračujte otázkou č. 2

O Ne    

 Pokračujte otázkou č. 5

2. Odkud jste čerpala informace o existenci těchto neziskových organizací? 

O televize
O noviny, časopisy
O plakáty, informační letáky
O internet
O lékař
O zdravotní sestra
O rodina, přátelé a známí
O z jiného zdroje (prosím vypište)..............................................

3. Navštěvujete/navštěvovala jste Vy osobně nějakou neziskovou organizaci?

O Ano (Jakou?.............................................................................................................................)

O Ne (Proč?......................................................……………………………………...................)



4. Jak jste spokojená s rozsahem služeb, které neziskové organizace nabízí?

                   O                     O            O O

        Zcela spokojená            Spíše spokojená           Spíše nespokojená        Zcela 
nespokojená

5. Navštěvujete/navštěvovala jste nějaké webové stránky zabývající se tématem 
rakoviny prsu ?

O Ano (Jaké?...............................................................................................................................)

O Ne 

6. Existuje něco, co byste si přála v přístupu/službách v průběhu léčby zlepšit?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Pokud mi chcete k této problematice  ještě něco sdělit, můžete zde:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Nyní dovolte poslední dvě otázky, které budou sloužit výhradně ke statistickému zpracování.

Kolik Vám je let?  …………………………..

V jakém roce Vám byla sdělena diagnóza ? …………………….

Velmi Vám děkuji za spolupráci a přeji vše dobré.
Tereza Pecháčková (tereza.pechackova@gmail.com)



Příloha č. 3 Mapa mamografických screeningových center v ČR

Příloha č. 4 Rozmístění nestátních neziskových organizací zaměřených na ženy 

s rakovinou prsu



Příloha č. 5 Rozmístění Komplexních onkologických center v ČR
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neziskových organizací zabývajících se problematikou rakoviny prsu a jejich typologie, 
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1. Základní charakteristiky tématu, cíl práce a jeho zdùvodnění (čím student chce 
dosavadní znalosti rozšířit), lze uvést hlavní cíl i dílčí cíle. (rozsah 1000 znakù)

Každé onemocnění je velmi komplikující, nevítanou a velmi zatěžující součástí života, 
onemocnění onkologického typu však splňují tuto charakteristiku mnohonásobně silněji. 
Nemocní rakovinou jsou konfrontování s velkou psychickou zátěží, protože na rozdíl od 
zdravých lidí jsou donuceni intenzivně se zabývat myšlenkou smrti, a že právě v jejich případě 
je zpochybněná samozřejmost života. K tomu se ještě připojuje fyzická zátěž způsobená 
tělesnými projevy nemoci, jako je únava, slabost, nechuť k jídlu a vedlejší účinky 
aplikovaných léčebných metod. V neposlední řadě je zde i zátěž sociální – člověk je vytržen 
z běžného rytmu života, což má samozřejmě vliv na život jeho rodiny, přátel, komunity.

Léčba onkologických onemocnění v České republice je kvalitativně na dobré úrovni, 
zároveň je dostupná všem lidem. Na druhou stranu ve zdravotnictví často ještě přežívá přístup 
z doby komunismu, kdy se kladl důraz na autoritu lékaře, a nebylo zvykem s pacientem postup 
léčby konzultovat a činit ho tak za léčbu spoluodpovědným. 

Role nestátních neziskových organizací je napomoci systému všeobecného 
zdravotnictví v podpoře naplňování těch potřeb pacientů, které není schopno z nejrůznějších 
důvodů uspokojit běžné zdravotnictví. 

Tato práce se bude zabývat především analýzou aktivit jednotlivých nestátních 
neziskových organizací v oblasti podpory pacientů s onkologickým onemocněním (konkrétně 
pacientek s diagnózou rakovina prsu) a analýzou toho, jaké potřeby pacientek se daří 
nestátním neziskovým organizacím naplňovat a jaké potřeby naopak nejsou jejich službami 
saturovány.

2. Výzkumné otázky, které v práci budete řešit. (nebo stanovené hypotézy)

 Do jaké míry vědí pacientky s rakovinou prsu o činnosti nestátních neziskových 

organizací zabývajících se touto problematikou?

 Do jaké míry využívají pacientky služeb těchto nestátních neziskových organizací?

 Jaké potřeby pacientek s rakovinou prsu jsou v práci nestátních neziskových organizací 

uspokojovány?

 Jaké potřeby pacientek s rakovinou prsu jsou v práci nestátních neziskových organizací 

opomíjeny? 



3.  Metodologický postup, jaké metody a jaké techniky budou v práci použity. (rozsah 1000 
znakù)

Nejprve bude zpracován důkladný rozbor problematiky onkologicky nemocných pacientů –

zaměříme se na dopady onkologického onemocnění na život pacienta a budeme zjišťovat, jaké 

má pacient s onkologickým onemocněním potřeby. Výchozí metodou při psaní teoretické části 

práce bude kvalitativní analýza existujících dokumentů – článků, případových studií a 

související literatury včetně dostupných diplomových prací. 

Při získávání praktických informací se zaměřím na analýzu dokumentů jednotlivých nestátních 

neziskových organizací působících v oblasti podpory pacientek s rakovinou prsu – cílem bude 

zjistit, jaké typy nestátních neziskových organizací se v oblasti podpory pacientek s rakovinou 

prsu vyskytují a především, jaké aktivity v oblasti podpory pacientek s rakovinou prsu 

nabízejí. 

Dalším zdrojem praktického výzkumu bude dotazník zaměřený na zjišťování potřeb pacientek 

s rakovinou prsu, jejich obeznámeností s nestátními neziskovými organizacemi působícími 

v oblasti podpory těmto pacientkám a v neposlední řadě zjišťujícím, zda pacientky nabízené 

podpory nestátních neziskových organizací využily, či zda by preferovaly jinou formu 

podpory.

4. Osnova práce, rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou charakteristickou 
jejich obsahu.

Úvod 

Téma

Cíle práce

1) Problematika onkologických onemocnění

Co je onkologické onemocnění

 Jaké jsou důsledky onkologických onemocnění na život pacientů

 Jaké jsou potřeby onkologických pacientů v průběhu léčby



2) Role státu v péči o onkologické pacienty

Podpora a služby státu  pacientům s onkologickým onemocněním a jejich rodinám

Informovaný souhlas, second opinion

3) Občanský sektor a nestátní neziskové organizace (NNO) ve společnosti

 Úlohy NNO ve společnosti

 Postavení Občanské společnosti a NNO v České republice

 Typy NNO zaměřující svou činnost na oblast zdravotnictví 

4) Nestátní neziskové organizace působící v oblasti podpory pacientek s diagnózou rakoviny 
prsu

 Přehled NNO zabývajcích se podporou pacientek s diagnózou rakoviny prsu

 Jakou podporu a služby pacientkám tyto NNO nabízejí

5)Vymezení problému a metodologie výzkumu

Výzkumné otázky

Použité metody  

6) Výsledky výzkumu

Do jaké míry vědí pacientky s rakovinou prsu o činnosti nestátních neziskových organizací
zabývajících se touto problematikou? Do jaké míry využívají pacientky služeb těchto 
nestátních neziskových organizací? Jaké potřeby pacientek s rakovinou prsu jsou v práci 
nestátních neziskových organizací uspokojovány a jaké opomíjeny? 

7) Závěr

Doporučení pro další práci NNO v oblasti podpory pacientek s diagnózou rakoviny prsu



5. Časový harmonogram prací

 Kapitola 1 a 2 – do 10.8.2010

 Kapitola 3 – do 10.9.2010

 Kapitola 4 – do 31.9.2010

 Kapitola 5, 6 – do 12.10.2010

 Odevzdání práce – 12.11.2010

6. Předběžná bibliografie k tématu včetně zahraniční, alespoň 5 nejdùležitějších titulù 
k tématu a zpùsobu jeho zpracování; u všech titulù je nutné uvést stručnou anotaci na 3-5 
řádkù.

Tschuske, V. 2004. Psychoonkologie. Praha: Portál.

Psychoonkologie se zabývá lidmi, kteří jsou postiženi rakovinou. Netýká se ovšem jen 
pacientů, ale také jejich rodinných příslušníků a zároveň lékařů a sester na onkologických 
klinikách. Psychoonkologie je nový interdisciplinární obor,  propojením lékařských a 
humanitních disciplín naznačuje, jedním z hlavních cílů tohoto vědního oboru je zjistit, v 
jakých oblastech lze pacientům pomoci při překonávání potíží spojených s onemocněním. 

Opatrná, M. 2008. Etické problémy v onkologii. Mladá Fronta.

Kniha komplexně pojednává o všech otázkách a problémech s etikou v onkologii 
souvisejících – kapitoly jsou věnovány vztahu filosofie a lékařské etiky, kodexům a etickým 
doporučením, právům pacientů a second opinion, kurativní, paliativní a symptomatické 
léčbě, etickým problémům umírání a smrti, eutanázii, problematice návaznosti péče v České 
republice, komunikaci a vztahu lékař-pacient, sdělování nepříznivých informací, pravdě a 
naději, klinické pastorační péči a alternativní medicíně; to vše je doplněno přílohami i 
seznamem použitých zkratek. 

Skovajsa a kol. 2010. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. 

Praha: Portál.

Kniha nabízí přehled nově se rozvíjejícího oboru, který se etabluje na vysokých školách 
(fakulty sociální práce, sociálních věd, humanitních studií apod.). Seznamuje čtenáře s 
teoretickými přístupy k občanské společnosti, s teoriemi občanského sektoru, stavem občanské 
společnosti z historického i současného pohledu v Evropě i v českém prostředí, zařazuje 
občanský sektor do kontextu veřejné politiky. Jedním z důležitých projevů občanské 
společnosti je generování neziskových organizací – kniha mapuje základy ekonomiky i 
právního ukotvení neziskového sektoru. 



Rektořík, J., kolektiv 2007. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Praha: 
EKOPRESS.

Text je orientován na vysvětlení problematiky týkající se ekonomických proporcí a řízení 
jednotlivých odvětví veřejného sektoru, členěných podle kritéria uspokojování potřeb. Přehled 
teoretických základů ekonomiky veřejného sektoru následuje popis základních nástrojů řízení 
ekonomiky veřejného sektoru. Podstatná část textu je věnovaná deskripci ekonomiky a řízení 
jednotlivých odvětví veřejného sektoru s využitím informací o aktuálním stavu této části 
národního hospodářství v České republice a v Evropské unii.

Hendl, Jan. 2005. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

Kniha je učebnicí metod kvalitativního výzkumu, poukazuje na zdroje, z jakých jednotlivé

metody pocházejí, popisuje kvalitativní metody sběru dat a jejich vyhodnocování.

Baggot, R. 2008. Health consumer and patients’ organizations in Europe: towards a 
comparative analysis . Blackwell Publishing Ltd Health Expectations, 11, pp.85–94

Despite the rise of health consumer and patientsÕ organizations (HCPOs) in modern health-
care systems, studies are few and far between. In particular there is a lack of comparative 
research across 
Europe and at the pan-European level. In an effort to address this gap, an expert workshop was 
held in Vienna in February 2006. This involved 22 delegates from 10 European Countries and 
was funded by the European Science Foundation (ESF). The workshop reviewed the 
development of HCPOs in Europe and their role in the policy process in order to establish a 
platform for further research in this eld. It found evidence of an increase in HCPOs across 
European countries, increased engagement with policy makers and political institutions, and 
the creation of alliance organizations bringing together HCPOs across the sector.

Baggot, R. Foster, R. 2007 Understanding health policy. Bristol, Policy Press.

Among the key questions raised in the book are: what constitutes health policy? Where does 
power lie in health policy-making? What aspects of the health policy process have changed in 
recent years and what features have remained? And, what changes could be made to improve 
the quality of health policy-making? As with all the books in the "Understanding Welfare" 
series, this book has been written particularly with the needs of students in mind. However, it 
will also be invaluable to policy makers and practitioners in the health policy field.



7. Diplomové práce k tématu, seznam magisterských a doktorských prací, které byly 
k tématu obhájeny na UK, případně oborově blízkých fakultách či vysokých školách. 

 Němcová, Adéla. 2007. Problematika profesionalizace neziskové organizace Mamma 

HELP. Praha: FHS UK.

 Hančilová, Romana. 2008. Role nestátních neziskových organizací pomáhajících 

dětským pacientům českých nemocnic. Praha: FHS UK

 Patremann, J. 2009 Zvyšování výkonnosti neziskové organizace zaměřené na sociální a 

zdravotní péči. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 

 Šťastná, H. 2004 Spokojenost nemocných s poskytovanou ošetřovatelskou péčí. 

Pacient v situaci nemoci a jeho psychoterapeutický přístup k němu. Praha: 1 LF UK.

 Seifertová, D. 2005 Saturace vyšších psychosociálních potřeb u hemodializovaných 

pacientů. Praha: 1 LF UK.

 Plachá, V. 2004 Zkušenost onemocnění rakovinou prsu. Praha: Pedagogická fakulta 

UK.

 Čapková, K. 1998 Možnosti Psychoterapeutické intervence u onkologicky nemocných 

Praha: FF UK




