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Příloha 1: Názvy fází epidemiologického přechodu 

  Pořadí fází Název fáze Autor (rok) Překlad 

Z
á

k
la

d
n

í 
fá

ze
 

1. fáze 
Age of pestilence and 

famine 
Omran (1971) Období moru a hladomoru 

2. fáze 
Age of receding 

pandemics 
Omran (1971) Období ústupu pandemií 

3. fáze 
Age of degenerative 

and man-made diseases 
Omran (1971) 

Období degenerativních  

a civilizačních nemocí / 

Období dominance 

degenerativních a člověkem 

způsobených chorob 

N
a

v
a

zu
jí

cí
 f

á
ze

 

4. fáze 
Age of delayed 

degenerative disease 

Olshansky a Ault 

(1986) 

Období pozdních 

degenerativních onemocnění 

4. fáze Hybristic stage 
Rogers a Hackenberg 

(1987) 
Hybridní fáze 

5. fáze 

Age of emergent and 

re-emergent infectious 

and parasitic diseases 

Olshansky (1998) 

Období vzniku a návratu 

infekčních a parazitických 

onemocnění 

5. fáze 
Age of obesity and 

inactivity 
Gaziano (2010) Období obezity a nečinnosti 

Zdroj: Omran, 1971; Olshansky, Ault, 1986; Rogers, Hackenberg, 1987; Olshansky, 1998; Gaziano, 2010; vlastní 

zpracování 

Příloha 2: Názvy nově vymezených fází epidemiologického přechodu v „západních společnostech“ 

Pořadí fází Název fáze Autor (rok) Překlad 

1. fáze Age of pestilence and famine 

Omran (1998) 

Období moru a hladomoru 

2. fáze Age of receding pandemics Období ústupu pandemií 

3. fáze 
Age of degenerative, stress, 

and man-made diseases 

Období degenerativních, 

civilizačních a se stresem 

souvisejících nemocí 

4. fáze 

Age of declining 

cardiovascular mortality, 

ageing, lifestyles 

modification, emerging and 

resurgent diseases 

Období snižování úmrtnosti na 

kardiovaskulární nemoci, stárnutí, 

pozměnění životního stylu                      

a vznikajících a opět  

propukajících nemocí 

5. fáze 

Age of aspired quality of life 

with paradoxical longevity 

and persistent inequities            

(Futuristic stage) 

Období snahy o kvalitní způsob 

života se spornou dlouhověkostí                         

a přetrváváním nerovností       

(Futuristická fáze) 

Zdroj: Omran, 1998; vlastní zpracování 

 

 



Příloha 3: Názvy fází epidemiologického přechodu v „nezápadních společnostech“ 

Pořadí fází Název fáze Autor (rok) Překlad 

1. fáze Age of pestilence and famine 

Omran (1998) 

Období moru a hladomoru 

2. fáze Age of receding pandemics Období ústupu pandemií 

3. fáze 
Age of triple health burden in       

non-western societies 
Období trojnásobné zdravotní zátěže 

Zdroj: Omran, 1998; vlastní zpracování 

Příloha 4: Názvy fází zdravotního přechodu 

Pořadí fází Název fáze Autor (rok) Překlad 

1. fáze 
Omran's epidemiologic 

transition 

Vallin a Meslé 

(2004) 

Prvotní Omranova teorie 

epidemiologického přechodu 

2. fáze Cardiovascular revolution Kardiovaskulární revoluce 

3. fáze 
Fight against ageing/Slowing 

the ageing process 

Boj proti stárnutí/Zpomalování 

stárnutí 

Zdroj: Vallin, Meslé, 2004; vlastní zpracování 

Příloha 5: Názvy základních modelů epidemiologického přechodu 

Název modelu Autor (rok) Překlad 

Classical (Western)  

Omran (1971) 

Klasický (Západní) 

Accelerated  Zrychlený  

Contemporary (Delayed)  Současný (Opožděný) 

Zdroj: Omran, 1971; vlastní zpracování 

Příloha 6: Názvy revidovaných modelů epidemiologického přechodu 

 
Název modelu Autor (rok) Překlad 

Z
á

p
a

d
n

í 
m

o
d

e
ly

 

Classical (Western)  

Omran (1998) 

Klasický (Západní)  

Accelerated  Zrychlený  

Semi-Western  Polozápadní  

N
e

zá
p

ad
n

í m
o

d
e

ly
 

Rapid  Rychlý 

Intermediate  Středně rychlý 

Slow  Pomalý  

Zdroj: Omran, 1998; vlastní zpracování 

 



Příloha 7: Vymezení jednotlivých fází epidemiologického přechodu 

  

Pořadí 

fází 
Název fáze Časové vymezení 

Naděje dožití 

při narození  

Hlavní změny v rámci příčin 

nemocí a smrti 
Z

á
k

la
d

n
í 

fá
ze

 

1. fáze 
Období moru  

a hladomoru 
do pol. 19. století 20‒40 let 

infekční a parazitické nemoci, 

podvýživa 

2. fáze 
Období ústupu 

pandemií  

pol. 19. století až 

pol. 20. století 
30‒50 let 

↓ infekcí, ↑ chronických 

nemocí, stárnutí populace 

3. fáze 

Období 

degenerativních  

a civilizačních 

nemocí 

od pol. 20. století  50‒75 let 

dominance chronických 

nemocí, urychlení procesu 

stárnutí populace 

N
a

v
a

zu
jí

cí
 f

á
ze

 

4. fáze 

Období pozdních 

degenerativních 

onemocnění 

od pol. 60. let  

20. století 
80+ let 

pokles úmrtnosti na 

kardiovaskulární nemoci, 

posun úmrtnosti do vyššího 

věku 

4. fáze Hybridní fáze 
od 40. až 50. let  

20. století 
80+ let 

vzájemné působení infekčních 

a chronických nemocí, pokles 

úmrtnosti na degenerativní 

nemoci, role sociálně 

patologických jevů, vliv 

individuálního přístupu  

k vlastnímu zdraví 

5. fáze 

Období vzniku  

a návratu 

infekčních  

a parazitických 

onemocnění 

od 70. až 80. let  

20. století 
80+ let 

↑ infekčních nemocí (vznik 

nových infekcí, návrat 

původních), zvýšení rezistence 

organismů 

5. fáze 
Období obezity  

a nečinnosti 

od 80. až 90. let 

20. století 
80+ let ↑ nadváhy a obezity 

Poznámky: ↑ znázorňuje nárůst četnosti výskytu daného jevu; ↓ znázorňuje pokles četnosti výskytu daného jevu. 

Zdroj: Omran, 1971; Olshansky, Ault, 1986; Rogers, Hackenberg, 1987; Olshansky, 1998; Gaziano, 2010; vlastní 

zpracování 

 


