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Abstrakt 

Cílem této práce je představit koncept v anglicky psané literatuře nazývaný cancer transition 

a zasadit jej mezi další teoretické přístupy, které se zabývají změnou struktury úmrtnosti 

z hlediska příčin smrti. Dále je v kontextu konceptu cancer transition ilustrován současný stav 

úmrtnosti na novotvary dle souvislosti s infekcí na populaci Česka, a je sledován její vývoj 

v období 1994–2018.  

Koncept cancer transition je založen na myšlence, že se zvyšujícím se stupněm rozvoje 

společnosti klesá podíl úmrtí na novotvary, které mají souvislost s infekcí, a roste podíl úmrtí na 

novotvary, které souvislost s infekcí nemají. Koncept tak v podstatě navazuje na Omranovu teorii 

epidemiologického přechodu. Nicméně koncept cancer transition byl dosud v odborné literatuře 

teoreticky zasazen poměrně málo a obvykle je popsán spíše nepřímo. V této práci je představen 

jako samostatný teoretický koncept zabývající se změnou struktury úmrtnosti z hlediska příčin 

smrti a je diskutována jeho návaznost na již existující koncepty týkající se změny struktury  

příčin smrti.  

Dále je koncept cancer transition ilustrován na konkrétní populaci. V analytické části práce 

jsou představeny výsledky analýzy úmrtnosti na novotvary v Česku v období mezi roky 1994 

a 2018 s rozlišením, zda se jedná o novotvary se souvislostí s infekcí či novotvary bez souvislosti 

s infekcí. Byl sledován vývoj měr úmrtnosti v daném období i dle věku, spočtena byla Pollardova 

dvojrozměrná dekompozice rozdílu naděje dožití při narození. Provedená analýza ukázala, že 

u obou pohlaví je úmrtnost na novotvary se souvislostí s infekcí nižší než úmrtnost na novotvary 

bez souvislosti s infekcí. V kontextu konceptu cancer transition je však zásadní, že v daném 

období klesá podíl úmrtnosti na novotvary souvisejícími s infekcí na celkové úmrtnosti na 

novotvary a roste podíl úmrtnosti na novotvary bez souvislosti s infekcí na celkové úmrtnosti na 

novotvary, což odpovídá předpokladům této teorie.   
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