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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Tabulka skóre rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění 

 

Zdroj: WHO, 2019 
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Příloha 2: Tabulka nejčastějších příčin úmrtí podle věkových skupin, USA, 2017 

 

Zdroj: CDC, 2017b 
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Příloha 3a: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci (na 100 tisíc 

obyvatel), ženy, 1999 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 

Příloha 3b: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na kardiovaskulární nemoci (na 100 tisíc 

obyvatel), ženy, 2019 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 
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Příloha 4a: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na zhoubné novotvary (na 100 tisíc obyvatel), 

ženy, 1999 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 

Příloha 4b: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na zhoubné novotvary (na 100 tisíc obyvatel), 

ženy, 2019 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 



            

Vančurová: Vybrané aspekty vývoje úmrtnosti v USA od přelomu tisíciletí                                                                  81 

 

Příloha 5a: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na chronické nemoci dolní části dýchacího 

ústrojí (na 100 tisíc obyvatel), ženy, 1999 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 

Příloha 5b: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na chronické nemoci dolní části dýchacího 

ústrojí (na 100 tisíc obyvatel), ženy, 2019 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 
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Příloha 6a: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na vnější příčiny (na 100 tisíc obyvatel), ženy, 

1999 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 

Příloha 6b: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na vnější příčiny (na 100 tisíc obyvatel), ženy, 

2019 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 
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Příloha 7a: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na cévní nemoci mozku (na 100 tisíc obyvatel), 

ženy, 1999 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 

Příloha 7b: Nepřímo standardizovaná míra úmrtnosti na cévní nemoci mozku (na 100 tisíc obyvatel), 

ženy, 2019 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 
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Příloha 8a: Shluky států USA podle úrovně úmrtnosti na vybrané příčiny úmrtí, 1999, ženy 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 

Příloha 8b: Shluky států USA podle úrovně úmrtnosti na vybrané příčiny úmrtí, 2019, ženy 

 

Zdroj: CDC, 2021, vlastní zpracování 


