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Přehled použitých zkratek 

IDI - individuální hloubkové rozhovory (in-depth interviews) 
ETC oční kamera (ETC eye-tracking camera) 
FGD - skupinové diskuse (focus group discussions)  
KPI – Key Performance Indicators – oblasti zájmu 
ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 
ZP – Zdravotní pojišťovna 

Shrnutí 

Tento dokument popisuje postup identifikace klíčových parametrů vstupujících do 
segmentační analýzy (definovaných na dostupných datových podkladech ÚZIS ČR) a realizaci 
navazujícího průzkumu motivátorů a bariér občanů České republiky ve vztahu k adresnému 
zvaní ke screeningovým programům, který je ze strany zdravotních pojišťoven realizován 
formou zvacích dopisů dlouhodobě neúčastnícím se občanům.  Průzkum byl realizován firmou 
MindBridge Consulting a.s., která pro jeho hotovení byla vybrána v rámci výběrového řízení. 

Přílohy 

KA1.Příloha 1 - Identifikace klíčových parametrů vstupujících do segmentační analýzy 
cílových skupin adresného zvaní  
KA1.Příloha 8 - Motivátory a bariéry adresného zvaní – prezentace výsledků výzkumu 
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1. Úvod 

 

Úspěšnost adresného zvaní občanů ke screeningovým programům v posledních letech kolísá 

mezi 10-20 %. Rovněž je zřejmé, že tuto problematiky vnímají odlišně lidé z různých věkových 

skupin a s různým stupněm vzdělání. Jedním z prostředků jak docílit zvýšení efektivity 

adresního zvaní občanů ke stávajícím screeningovým programům je úprava designu a textace 

zvacích dopisů tak, aby zvací dopisy pozitivně ovlivnily chování a rozhodování definovaných 

cílových segmentů/skupin občanů, a ti se poté objednali a skutečně podstoupili screeningové 

vyšetření. Pro tento účel je potřeba jednoznačné identifikování motivátorů a bariér v účasti na 

screeningových programech a nalezení takové formy adresného zvaní, na které budou cílové 

segmenty/skupiny lépe reagovat.  

 

 

2. Pilotní hodnocení stávajících zvacích dopisů 

 

Názory na dopis byly pro pilotní hodnocení shromážděny členy projektového týmu jak uvnitř 

agentury MindBridge, tak z realizovaných rozhovorů v rámci konzultací celého tématu 

pracovníků dodavatelské firmy s primářkou MUDr. Miroslavou Skovajsovou, PhD1/, 

gynekologem MUDr. Janem Petránkem, PhD2/ a onkoložkou MUDr. Jarmilou Dohnalovou3/. 

 

 
 

 Na základě tohoto hodnocení byly formulovány názory na potenciální bariéry v přístupu 

k dopisu k adresnému zvaní, které byly následně v průzkumu kriticky zkoumány či posloužily 

jako vstupní data pro sestavení výzkumných scénářů.  Jednalo se o tyto předpokládané 

nedostatky: 

• celková nepřehlednost (textová i grafická); 

1/ prim. MUDr.  Miroslava Skovajsová, PhD, zakladatelka sítě Mamma center BREAST UNIT PRAGUE, 
mamodiagnostice se věnuje od roku 1994. Členka Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR, předsedkyně 
Komise odborníků pro mamární diagnostiku RS ČLS JEP, předsedkyně Asociace mamodiagnostiků ČR, 
předsedkyně Správní rady Aliance žen s rakovinou prsu, předsedkyně Okresního sdružení ČLK. 
2/ MUDr. Jan Petránek, PhD, gynekolog, soukromá praxe, zdravotní preventivní prohlídky děložního čípku, 
dispenzarizace žen s prekarc. gynekologických orgánů, následná péče o operované ženy.  
3/ MUDr. Jarmila Dohnalová, onkoložka, soukromá praxe klinické onkologie, klinická onkologie, zdravotní 
prohlídky se zaměřením na prevenci zhoubných nádorů, mamologické vyšetření prsu, dispenzarizaci žen i 
mužů s nenádorovými nemocemi prsu a konzultace ohledně onkologického onemocnění.  
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• chybí jasné „ústřední“ sdělení – main message – účel dopisu (není jasné na první

pohled, zda je to pozvánka, varování, upozornění, nabídka, jen informace na

vědomí);

• negativně je vnímána neosobnost dopisu – nedostatečný individuální osobní zásah

v případě tématu kdy (doporučené výrazy a formulace)„ … jde o Vaše zdraví …  a

předpoklad pro Váš kvalitní život … “;

• negativně je vnímán přílišný rozsah - přednost dát stručnosti;

• negativně je vnímána přílišná odbornost a statistiky - přednost dát jednoduchosti –

zejména v případě, že cílíme (i) na vzdělanostně nižší kategorie adresátů;

• negativně je vnímáno použití argumentace (třeba i odborné a statisticky podložené

– možná i věrohodné), která ale může vyznívat a být vnímána jako „vzbuzování –

probouzení obav / strachu“ (silně demotivující prvek);

• za vhodné je považováno personifikované oslovení = jménem adresáta;

• nevěrohodnost sdělení dopisu podepsaného ředitelem pojišťovny a ministrem

zdravotnictví (vnímání osob, které jako pacient vůbec neznám nebo jsou v osobě

ministra spojeni s politikou) – potenciální odmítnutí jako politické PR a/nebo

reklama pojišťovny;

• odpoutávání pozornosti od obsahu k (barevným) logům v záhlaví dopisu, navíc

opět spjatých s potenciální politickou konotací (logo Ministerstva zdravotnictví ČR,

EU, IOP)

• nutnost dostatečně velkého písma pro snadné čtení (adresáty jsou častěji starší

osoby s určitým zrakovým omezením);

• vhodnost – nutnost výrazných informací pro možnosti rychlé, pružné, jednoduché

reakce adresáta (dopis by sám měl sloužit jako žádanka), jasné výrazné kontakty pro

další informace (www, telefonicky, e-mail).

3. Identifikace klíčových parametrů vstupujících do segmentační

analýzy

Před samotnou realizací průzkumného šetření motivátorů a bariér byla provedena podrobná 

analýza dostupných datových zdrojů ÚZIS ČR za účelem identifikace klíčových proměnných 

souvisejících s účastí osob ve screeningových onkologických programech, které vstupovaly do 

segmentační analýzy, resp. výběrových kritérií účastníku průzkumného šetření. Podstatné 

výsledky z analýzy jsou přiloženy v separátním dokumentu „KA1.Příloha 1 - Identifikace 

klíčových parametrů vstupujících do segmentační analýzy cílových skupin adresného zvaní“. 



                      

   

 

KA1.Příloha 2  Stránka 6 z 29 

 

V analýze byly hodnoceny screeningové programy karcinomu prsu, kolorekta a děložního 

hrdla. Napříč všemi programy byl určujícím faktorem účasti věk (zpravidla u starších osob 

sledujeme nižší pokrytí screeningem a ve většině případů i odezvu na adresnou výzvu). 

V případě kolorektálního screeningu je ve věkové kategorii  50–64 let nižší pokrytí u mužů a 

současně ještě méně reagují na adresné zvaní. V případě screeningu karcinomu prsu a 

děložního hrdla hraje také roli v účasti stupeň urbanizace. Dále byly na základě výběrového 

šetření o zdraví vyhodnoceny další užitečné parametry (např. vzdělání) asociované s účastí ve 

screeningu, které mohou pozitivně ovlivnit finální textaci adresných dopisů. Podrobnější 

výsledky analýzy jsou uvedeny ve výše zmíněné příloze 1 KA1. 

 

 

 

4. Struktura průzkumného šetření motivátorů a bariér 

4.1. Výběr účastníků šetření a harmonogram realizace průzkumu 

 

Identifikace motivátorů a bariér k účasti v screeningových programech byla provedena 

pomocí kvalitativního výzkumu za využití stávajících verzí současných zvacích dopisů.  

Průzkumné šetření mělo následující parametry: 

 

cílová skupina:  ženy 45-70 let 

 muži 50-70 let 

 ženy : muži 3:1 ve věku 45-60 let a 1:1 ve věku 61-70 let 

 vzdělání alespoň u 1/2 respondentů průměrné až podprůměrné  

 (tj. bez maturity, se základním vzdělání, příp. nedokončené) 

technika sběru dat:  a1) skupinové diskuse (FGD – focus group discussions) 

    a2) individuální hloubkové rozhovory (IDI – in-depth interviews) 

 a3) oční kamera (ETC – eye-tracking camera) 

velikost vzorku:  77 respondentů celkem 

 a1) 29 respondentů ve 3 FGD po 9-10 účastnících  

 a2) 24 respondentů pro IDI 

 a3) 24 respondentů - testů oční kamerou vč. následného 

rozhovoru 

scénáře / dotazníky:  FGD cca 90 minut 

    IDI cca 35 minut  

    ETC cca 15 minut  
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Vztah ke screeningovým preventivním programům, obecně k prevenci, zdraví nebo 

zdravotnictví nebyl při výběru respondentů brán v potaz. Jednalo se o přirozený mix z pohledu 

toho, jak se kdo staví k tomuto tématu, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o respondenta, 

který se už některého screeningového preventivního programu účastnil, nebo o něm neví, či 

jej dokonce odmítá. 

 

harmonogram  realizace průzkumu: 

Focus group discussions (FGD) – skupinové diskuse 

1. FGD – mix 6x ženy + 3x muži; 4x 45-60 + 5x 61-70 let; 5x ZŠ / bez maturity + 4x 

maturita / VŠ; v Praze; 12.11.2018 

2. FGD – muži; 5x 50-60 let + 5x 61-70 let; 5x ZŠ / bez maturity + 5x maturita / VŠ; v 

Mostě; 22.11.2018 

3. FGD – ženy; 7x 45-60 let, 3x 61-70 let; 5x ZŠ / bez maturity + 5x maturita / VŠ; v 

Olomouci; 29.11.2018 

 In-depth intreviews (IDI) – Individuální hloubkové rozhovory 

4 IDI muži; 1x ZŠ, 58 let + 1x maturita, 68 let + 1x bez maturity, 64 let + 1x VŠ, 50 let 

20 IDI ženy, 18x věk 45-60 let + 2x věk 61-70 let, 13x ZŠ  bez maturity + 7x maturita/ VŠ 

 

8x IDI v krajských městech (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc), 9x v městech 

5.000-20.000 ob. (Most, Nový Bydžov, Rýmařov, Letovice, 

Bílina), 7x v obcích do 5.000 ob. (Kosmonosy, Plumlov, 

Počedělice, Kněžice u Městce Králové, Luštěnice, Zbuzany); 

13x Čechy + 11x Morava; 15.11.-4.12.2018 

 Eye-tracking camera (ETC) – oční kamera 

4 ETC muži; 1x ZŠ, 60 let + 1x maturita, 62 let + 1x bez maturity, 53 let + 1x VŠ, 53 let 

20 ETC ženy, min. 1/2 ZŠ nebo bez maturity, věk 45-70 let 

všechny ETC v Praze; 16.11., 20.11., 21.11.2018  

  

zdravotní pojišťovny respondentů: 
22x Všeobecná ZP,  

15x Oborová ZP,  

7x Průmyslová ZP, 

5x Vojenská ZP,  

3x ZP Ministerstva vnitra, 

1x ZP Škoda. 
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4.2. Popis technik sběru dat 

Jak bylo řečeno výše, pro zjišťování motivátorů a bariér pro vstup do screeningových programů 

byly využity skupinové diskuse (FGD), individuální hloubkové rozhovory (IDI) a průzkum 

pomocí oční kamery (ETC). Tato kapitola uvádí informace o principech i konkrétní realizaci 

těchto metod. 

4.2.1. Skupinové diskuse 

Focus groups je metoda, která se velmi často užívá pro zjišťování motivů jednání, důvodů 

odmítání produktu, získávání informací kvalitativního charakteru i k tvorbě hypotéz. V rámci 

této metody byly rekrutovány tři skupiny o 10 respondentech ve struktuře popsané 

v předcházející kapitole, se kterými moderátor vedl řízenou diskusi dle scénáře uvedeného 

níže.  Průběh všech tří diskusí byl nahráván kamerou a tento záznam byl použit při 

vyhodnocení výsledků a slouží i jako doklad o proběhlém průzkumu. 
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SCÉNÁŘ SKUPINOVÉ DISKUSE
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4.2.2. Individuální hloubkové rozhovory  

 

Hloubkový rozhovor je další z významných metod kvalitativního výzkumu. Je prováděn s cílem 

nejen zjistit, jak se respondenti chovají, ale i identifikovat důvody jejich chování. Hloubkový 

rozhovor umožňuje respondentovi jasně a bez omezení vyjadřovat své názory na zkoumanou 

problematiku, díky čemuž výsledky takového výzkumu přináší detailní informace o 

zkoumaném jevu.  

SCÉNÁŘ INDIVIDUÁLNÍHO HLOUBKOVÉHO ROZHOVORU  
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4.2.3. Test oční kamerou 

Testování oční kamerou probíhá tak, že respondent má k dispozici počítač a myš s monitorem, 

na kterém je nastaven projekt testování. Monitor je propojen s oční kamerou, ta začne 

nahrávat oční pohyby ihned po kalibraci, která trvá přibližně 5-7s. Respondent je postupně 

seznámen s úkoly a vyzván k jejich plnění. V průběhu testování může být respondent požádán 

moderátorem, aby okomentoval svůj postup. 

Výhodou oční kamery je to, že již v průběhu testování lze sledovat, na co se respondent zaměřil 

nebo co přehlédl, moderátor proto další dotazy směřuje právě na tyto aspekty. Po skončení 

zadaných úloh následuje individuální rozhovor, který odhalí chování a postoje k testovanému 

materiálu. 
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SCÉNÁŘ TESTU OČNÍ KAMEROU 
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5. Výsledky průzkumu motivátorů a bariér adresného zvaní

V této kapitole jsou sumarizovány hlavní výsledky realizovaného kvalitativního průzkumu 

všemi třemi výzkumnými metodami. Výsledky skupinových a individuálních rozhovorů byly 

vyhodnocovány dohromady, výsledky testu oční kamerou jsou pak uváděny jako samostatná 

kapitola.  Konkrétní reakce respondentů na jednotlivá témata případně i citace názorů a popisy 

postojů jsou uvedeny v příloze KA1.Příloha 8 - Motivátory a bariéry adresného zvaní – 

prezentace výsledků výzkumu.   

5.1. Vnímání základních výzkumných témat respondenty 

5.1.1. Zdravý životní styl a prevence 

Jako první téma bylo s účastníky skupinových diskusí i individuálních rozhovorů probíráno 

téma zdravého životního styl a vnímání prevence jako celku.  Pod pojmem zdravý životní styl 

si většina účastníků představuje zdravou stravu, pohyb a relax, v menší míře pak omezení 

konzumace alkoholu a kouření, preventivní vyšetření u lékaře a konzultace s výživovým 

poradcem (řešení obezity). Všeobecně převládá názor, že preventivně k lékaři moc lidi 

nechodí, přestože vědí, že je to důležité. 

5.1.2. Preventivní vyšetření 

Většina lidí má přehled o tom, na jaká preventivní vyšetření vč. onkologických mají nárok a jak 

často je mohou navštěvovat. Prevence se stává tématem spíše až v pokročilejším věku.  V 

ženské skupině a i v IDI s ženami se opakuje názor, že vztah ke zdraví a preventivním 

vyšetřením souvisí se vzděláním, s věkem a pohlavím jedince (za rizikovou skupinu je 

označována skupina muži 50+ let, nižší vzdělání – speciálně ti, kteří žijí sami). 

Z preventivních vyšetření, na které lidi chodí, jsou jmenovány: mamograf, obecně 

gynekologická vyšetření, vyšetření tlustého střeva, preventivní zubní prohlídky, krevní testy – 

cholesterol, test moči, vyšetření prostaty, štítné žlázy, vysoký tlak, oční, očkování, EKG, 

snímkování ze štítu - rentgen plic, pravidelné řidičské kontroly …“Dny zdravé kůže“  

5.1.2.1. Bariéry v návštěvě screeningového vyšetření 

Většinou lidé čekají, že jim preventivní vyšetření doporučí jejich obvodní / praktický lékař. 

Obecně se návštěvě lékaře vyhýbají s tím, že nevidí důvod chodit k lékaři, když nemají 

problém, obávají se nepříjemných a někdy i bolestivých vyšetření, nechtějí ztrácet čas při 
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dlouhém čekání v čekárně – „rádi“ se odkazují na to, že moc nefunguje objednání se na 

konkrétní čas a na potenciální nepříjemné dohadování se se zaměstnavatelem ohledně 

uvolnění z práce. U některých lidí je bariérou také stud, a to zejména u lidí s nadváhou a pak v 

případech, kdy je lékař opačného pohlaví. Často jsou uváděny špatné příklady rodičů, kdy se 

jejich postoje k  péči o zdraví přenášejí na další generaci.  Prokrastinace nebyla spontánně 

vůbec uvedena jako problém přímo související s neúčastí na preventivních vyšetřeních. Po 

přímé otázce moderátora je ale jednoznačný souhlas s tím, že prokrastinace souvisí s tím, že 

lidé odkládají návštěvu lékaře a v konečném důsledku na vyšetření vůbec nejdou. 

 

                 
 

5.1.2.2. Motivace v návštěvě preventivních vyšetření 

Odpovědnost za účast pacientů na preventivních vyšetřeních lidé často přisuzují obecně 

lékařům, případně i zaměstnavatelům, kteří by měli dohlížet na to, aby na preventivní 

kontroly lidé chodili, a měli by je k tomu přimět. Preferovaná forma získávání informací o 

preventivních vyšetřeních je od zdravotní pojišťovny (ideálně, když by se člověk mohl podívat 

do své elektronické zdravotní knížky na přehled preventivních nabízených a navštívených 

vyšetření, s termíny nebo formou e-mailů, dopisů nebo www ZP), od lékaře (osobně nebo 

obsílky / telefonická nebo sms upozornění – avíza – pozvání), nebo od zaměstnavatele. 

 

Možnost zvýšení účasti pacientů na preventivních vyšetřeních někteří vidí v materiální 

motivaci, nebo v motivaci ve formě bonusů od ZP, případně i v penalizaci jejich neúčasti.  
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5.1.3. Onkologické screeningové programy 

Onkologická prevence je sice označována jako „nutnost“ v daném věku - speciálně pokud je 

„něco dědičného v rodině“, ale obecně respondenti připouští, že onkologickou prevenci lidi 

podceňují a oddalují (speciálně muži). Nicméně ženy si vyšetření na mamografu a 

gynekologické kontroly spíše hlídají. Respondentky u onkologických screeningů uvádějí, že na 

mamograf chodí a tohoto vyšetření se tolik neobávají – berou vyšetření víceméně jako 

samozřejmost.  Nepříjemné vyšetření naopak očekávají u screeningu tlustého střeva a 

konečníku – obávají se tohoto vyšetření a je zde i neurčitá obava z toho, že vlastně tolik netuší, 

co je čeká.  

U všech vyšetření platí vysoká obava a strach z pozitivního nálezu a často i bázeň z toho, že 

vyšetření bude bolet.  

Všichni respondenti (s jednou výjimkou) se shodují, že existence systému onkologických 

screeningových programů v České republice je správná věc (vč. jeho součásti – adresného 

zvaní). Ze třech sledovaných onkologických screeningových programů je mezi ženami (ale 

často i mezi muži) nejčastěji jmenován screening karcinomu prsu. Ženy (i muži) toto vyšetření 

zmiňují spontánně a mluví o něm otevřeně jako o běžném vyšetřením, které se dostalo do 

povědomí lidí. Z odpovědí respondentů vyplývá, že o mamografickém vyšetření se všeobecně 

ví a vysoké procento žen ho využívá. 

Oproti tomu screening karcinomu děložního čípku spontánně jmenován vůbec není, 

respektive je „schován“ mezi preventivní gynekologická vyšetření, která patří mezi nejčastěji 

jmenovaná, ale s tím, že mezi ženami vládne nejistota, zda při těchto vyšetřeních gynekolog 

skutečně provádí screening karcinomu děložního čípku. 

Screening karcinomu tlustého střeva a konečníku je často uváděn spontánně, ale 

nejčastěji s tím, že se jedná o vyšetření, které lidi znají z doslechu (jen zřídka z vlastní 

zkušenosti), a to většinou jako o vyšetření, kterého se lidé obávají. Většina respondentů 

reaguje tak, že o tom vyšetření vědí, že ale jeho absolvování vědomě odsouvají a jen málo z 

nich ho už podstoupilo. I když je tedy povědomí / znalost o tomto screeningovém programu 

velké, účast na preventivním vyšetření je nižší, neboť  resistence je vysoká.  

5.1.3.1. Bariéry v účasti na onkologických screeningového vyšetření 

Jako hlavní bariéry v účasti na onkologických screeningových programech pacienti vnímají: 

• strach z diagnózy;

• obava z nepříjemného a/ nebo bolestivého vyšetření (příp. přípravy na vyšetření) –

zejména u screeningu tlustého střeva (kolonoskopie) a u mamografu;

• postoj „mně se to stát nemůže“;
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• necítí potřebu – subjektivně se cítí dobře (preventivně vůbec nechodí k lékaři); 

• stud - stydí se na takové vyšetření jít; 

• obava, že by vyšetření mohlo ublížit. 

Další bariéry, které jsou vnímané spíše jako zástupné: 

• horší dostupnost zejména specialistů, např. z menších obcí, pro starší lidi, méně 

pohyblivé; 

• finanční důvody (raději si lidi něco koupí, než by investovali do svého zdraví = prevence)  

• někteří lidi nevědí, že mají preventivní vyšetření zdarma;  

• časové důvody (pořád se něco řeší a honí a na své zdraví si neuděláme čas), ztráta čas; 

• neúčast je bez postihu; 

• nedůvěra v lékaře, zdravotnictví, zdravotnická zařízení; 

• dlouhé objednací lhůty; 

• stresující vyjednávání se zaměstnavatelem o termínu a nutné doby pro návštěvu 

lékaře; 

• veškeré onemocnění je stav mysli – víra v alternativní způsoby léčby (pozitivní myšlení 

čínská medicína, fytoterapie, homeopatie). 

 

5.1.3.2. Motivace k účasti na onkologických screeningového vyšetření  

 

Hlavními motivačními faktory pro participaci na některém z běžících onkologických 

screeningových programů je ochrana před rakovinou, vědomí, že rozhodující je včasnost 

odhalení nádoru, pocit klidu / zbavení se strachu a obavy, negativní zkušenost s nemocí 

v rodině / z okolí, pozitivní příklad z okolí (kolektiv kamarádek, kolegyň, méně mezi muži). Dále 

byla jako pozitivní motivace zmíněna i doporučení lékaře, tvrzení že to přináší body od 

pojišťovny,  osvěta v médiích (statistiky) + osvěta v TV pořadech o zdraví, ale i o onemocněních 

a příznacích a podpora myšlenky prevence ze strany celebrit (Anna K, Petr Koukal, prof. 

Koutecký, Avon pochod, Nadace Dagmar Havlové). 
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5.1.4. Základní vnímání stávajících dopisů adresného zvaní 

Pro účastníky individuálních hloubkových rozhovorů a skupinových diskusí byl zvací dopis 

připravený s logy a kontakty jejich pojišťovny a předán v obálce přímo se jménem 

respondenta.  Testovaný dopis byl ve verzi pro ženy s pozvánkou na všechny tři screeningové 

programy (screening karcinomu prsu, děložního čípku, tlustého střeva) a pro muže pouze 

s  pozvánkou na screening tlustého střeva. 

Respondent byl požádán, aby si celý dopis přečetl a podle svého úsudku vyznačil 

zvýrazňovačem zeleně ty části textu, která považuje za správné, vhodné, motivační a které na 

něj působí dobře. Červeně pak měl vyznačit výrazy nebo pasáže textu, s kterými má problém 

(jsou nesrozumitelné, demotivační, apod.). 

Na první straně byly pozitivně  vnímány zejména informace o tom, že účast na screeningových 

vyšetřeních je bezplatná a dále pak konkretizující informace stran typů vyšetření a kontaktů, 

jak a kde se účastnit. Naopak vadila některá cizí či neobvyklá slova (screening, záchyt) a 

složitější nebo zbytné formulace („z přehledu Vámi čerpané zdravotní péče“, 

„pravděpodobně neabsolvoval/a“, „Nemoc se velmi často podaří zachytit až v nejtěžším 

stádiu, kde jsou vyhlídky na vyléčení výrazně nižší, …“). Rovněž bylo opakovaně vyjádřeno 

nepochopení (nesouhlas), proč je nutné objednávat se u svého praktického lékaře nebo 

gynekologa a proč je nutné přinést tento zvací dopis s sebou. 

Druhá strana dopisu by pravděpodobně pro většinu lidí zůstala „skrytá“, a to zejména proto, 

že by dopis z první strany ani neotočili. Díky podpisům na konci první strany, považují dopis 
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za ukončený a při testu v rámci IDI a FGD po přečtení první strany respondenti dopis odložili 

nebo složili zpět do obálky.  

 

Druhá strana nebyla čtena zdaleka tak pozorně jako strana první. V mnoha případech byl 

obsah druhé strany spíše jen v rychlosti „proběhnut“ bez dostatečné pozornosti a bez 

pečlivého čtení. Při čtení / po přečtení druhé strany bylo zřejmé, že pro mnohé je text příliš 

dlouhý. Poměrně časté bylo vyjádření, že tato část dopisu je (nadbytečně) podrobná a plná 

čísel a statistik, které pro řadu lidí není příjemné  (strašení, nudné, zbytečné).   

 

Celkově lze považovat hodnocení dopisů ze strany respondentů (cílová skupina: převažující 

ženy, vyšší věk a nižší vzdělání) za velmi pozitivní s přesvědčením o vhodnosti pojetí, formulací, 

rozsahu a jen s okrajovými a málo četnými připomínkami, výhradami a kritikou. 

 

Fakt, že je dopis hodnocen dobře, připomínek je velmi málo nebo nejsou žádné, částečně 

může souviset s tím, že respondenti s nižším vzděláním sice deklarují, že dopis nepovažují za 

dlouhý, ale zdá se, že je pro ně obtížné udržet pozornost po celou dobu čtení dopisu – běžně 

takto dlouhý text nečtou a s vysokou pravděpodobností takto dlouhý text / dopis (nikdy) sami 

nenaformulovali. Z této skutečnosti může rovněž vyplývat jejich omezená schopnost 

navrhovat a formulovat vylepšení nebo vznášet k dopisu detailnější kritiku. 

 

 

5.1.5. Pozitiva a negativa zvacích dopisů a porovnaní s výchozími předpoklady  

 

V této kapitole jsou porovnány výchozí předpoklady a postřehy stran zvacích dopisů 

postulované týmem MindBridge a popsané v kapitole 2. „Pilotní hodnocení stávajících zvacích 

dopisů“ a dále jsou přidány i některé další spontánní reakce. 

 

U všech bodů s označením  se jednalo o jednotlivé výskyty souhlasu, resp. o konkrétní 

případy spontánního uvedení, nikoliv o převažující názor většiny respondentů. 

Body s označením  nebyly vůbec spontánně uváděny.  

Body bez označení vyzněly nejednoznačně, tedy objevily se souhlasné i nesouhlasné hlasy. 

 

 celková nepřehlednost (textová i grafická); 
 

  chybí jasné „ústřední“ sdělení – main message – účel dopisu (není jasné na první 

pohled, zda je to pozvánka, varování, upozornění, nabídka, jen informace na vědomí); 
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negativně je vnímána neosobnost dopisu – nedostatečný individuální osobní zásah 

v případě tématu kdy (doporučené výrazy a formulace)„ … jde o Vaše zdraví …  a 

předpoklad pro Váš kvalitní život … “;  

 negativně je vnímán přílišný rozsah - přednost dát stručnosti; 

negativně je vnímána přílišná odbornost a statistiky - přednost dát jednoduchosti – 

zejména v případě, že cílíme (i) na vzdělanostně nižší kategorie adresátů; 

negativně je vnímáno použití argumentace (třeba i odborné a statisticky podložené – 

možná i věrohodné), která ale může vyznívat a být vnímána jako „vzbuzování – 

probouzení obav / strachu“ (silně demotivující prvek);  

 za vhodné je považováno personifikované oslovení = jménem adresáta; 

 nevěrohodnost sdělení dopisu podepsaného ředitelem pojišťovny a ministrem 

zdravotnictví (vnímání osob, které jako pacient vůbec neznám nebo jsou v osobě 

ministra spojeni s politikou) – potenciální odmítnutí jako politické PR a/nebo reklama 

pojišťovny; 

 odpoutávání pozornosti od obsahu k (barevným) logům v záhlaví dopisu, navíc opět 

spjatých s potenciální politickou konotací (logo Ministerstva zdravotnictví ČR, EU, 

IOP);¨ 

nutnost dostatečně velkého písma pro snadné čtení (adresáty jsou častěji osoby 

s určitým zrakovým omezením); 

 vhodnost – nutnost výrazných informací pro možnosti rychlé, pružné, jednoduché 

reakce adresáta, jasné výrazné kontakty pro další informace (www, telefonicky, e-mail). 

5.2. Podrobná analýza zvacích dopisů adresného zvaní oční kamerou 

Test oční kamerou probíhal tak, že po vstupním rozhovoru byli respondenti požádáni, aby se 

vžili do situace, kdy jim do poštovní schránky přijde dopis a chtějí si ho přečíst. Stejným 

způsobem měli přistupovat i k předloženému dopisu ve studiu, kdy jim byl dopis promítán na 

monitor statické kamery. Respondenti měli na prohlížení neomezeně dlouhou dobu, nikdo z 

nich nebyl dopředu informován, čeho se dopis týká. 
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Jako první byl testovaným osobám promítnut náhodně vybraný text ze zpravodajského 

serveru (idnes.cz), aby byla provedena kontrola kvality kalibrace a zároveň, aby si respondenti 

zvykli na čtení z obrazovky, čímž byl částečně eliminován vliv psychické kondice respondentů 

na kvalitu dat. Dál bylo provedeno několik testů, které odhalují, jaké pasáž  dopisů jsou 

nejčtenější, které jsou čtené nejméně a jakou strategii respondenti při čtení a vnímání dopisů 

zaujímají  Výsledky těchto analýz jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 

5.2.1. Heat map test – nejčtenější a nejviditelnějších části dopisů  

Test ukázal, že na první straně zvacího dopisu je pro 

respondenty je nejdůležitější zóna s informacemi, na 

která vyšetření jsou pozváni. Většina z testovaných 

osob se shodla, že tento způsob zobrazení je vhodný 

a přehledný. To dokazuje také fakt, že pokud si 

respondenti chtějí ujasnit/potvrdit, o jaké procedury 

se jedná, bez problému tuto pasáž po přečtení 

dohledají a přečtou znovu. Pro respondenty nejvíce 

důležitá místa se objevují ve střední části dopisu, kde 

se také nacházejí nejzásadnější informace. 

 

V ukázce je uvedena vizualizace výsledků testů, kdy 

červená místa jsou nejvíce čtená/viditelná a žlutě  a 

dále i zeleně jsou   označena místa čtená často.  

 

Na druhé straně dopisu nejvíce pozornosti 

respondenti věnovali odstavci s informacemi o 

karcinomu tlustého střeva a konečníku. Pro většinu to 

bylo také vyšetření, které podstupují nejméně často a 

jsou o něm nejméně informované.  

 

Z hlediska vizuální pozornosti je méně frekventovaný 

odstavec týkající se karcinomu děložního čípku, který 

je z pohledu respondentek v souvislosti s věkem cílové 

skupiny nejméně rizikovým onemocněním. Testované 

osoby pravděpodobně neměly tolik motivace 

dozvědět se více.  
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5.2.2. Focus  map test – opomíjené části dopisů  

Pomocí zobrazovací funkce focus map, lze sledovat jaké 

části dopisu byly nejvíce opomíjeny.  Jak vyplývá 

z obrázku, nejméně viditelná tak byla loga v horní části 

dopisu a poslední dva odstavce včetně podpisů 

zaštiťujících osob. Na pochopení obsahu dopisu však 

nízká vizibilita těchto částí nemá vliv.  

 

Při detailnějším zkoumání bylo odhaleno, že také 

respondenti příliš neregistrují kontakty na zákaznickou 

linku. Informace o bezplatném vyšetření však byla více 

viditelná než v ženské verzi dopisu.  

Zatímco u žen byly nejvíce viditelné odrážky s typy 

vyšetření, v mužské verzi tato informace poněkud 

splývá se zbytkem textu, přestože je vyznačena tučně. 

 

 

 

5.2.3. ET analýza času stráveného v daném sektoru 

Jak napovídá vizualizace založená na průměrných časech, strávených ženami a muži při čtení 

informace v jednotlivých zónách dopisů, největší pozornost je koncentrována do středo-levé 

oblasti. Proto je zde také vhodné směřovat všechna důležitá sdělení.  
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5.2.4.  Typický způsob čtení dopisů 

 

Další část analýzy se zabývala  typickou cestou očních pohybů při čtení dopisu, kterou bylo 

možné díky funkci be swarm  vyhodnotit s následujícími výsledky: 

 

1. fáze: respondent se potřebuje zorientovat v předkládaném materiálu – kontroluje 

délku textu, loga i podpisy – tak, aby co nejrychleji zjistil hlavní téma 

předloženého materiálu; 

2. fáze: respondent čte dopis od začátku, pokud stále váhá, o co se jedná, ujistí se znovu 

pohledem na loga; 

3. fáze: čtenář už si je jistý, jakého tématu se dopis týká, pokud je mu téma známé nebo 

blízké, přeskočí nebo velmi letmo přečte středovou část dopisu, která referuje 

o důležitosti vyšetření; 

4. fáze:  čtenář v rychlosti dopis dočte; 

5. fáze: respondent se vrací zpět k nejdůležitější informacím, v tomto případě to jsou 

tři odrážky informující o typech vyšetření. 

 

Analýza rovněž ukázala, že způsob čtení je velmi podobný pro ženy i pro muže. 

 

Pro zvýšení pravděpodobnosti přečtení textu bylo  důležité odhalit, která místa v dopise 

mohou čtenáře zpomalovat a ztěžovat plynulost čtení, což může čtenáře lehce odradit a 

oslabit tak jeho pozornost vůči sdělované informaci. Pomocí funkce scan path byly proto 

vyhledány úseky složitější percepce při čtení, která se projevuje vracením oční fixace do místa 

výskytu slova.  Jako problematická se na první straně jevila následující slova či slovní spojení: 

• matoucí slovní spojení (např. naše zdravotní pojišťovna), 

• abstraktní výrazy, zástupná slova – neurčitá/ukazovací zájmena a přídavná 

jména,  

• méně frekventovaná slova a přejatá slova (např. stádium, záchyt),  

• zkratky, homonymní výrazy (slova s více významy). 

 

Kompletní seznam slov a slovních spojení včetně zdůvodnění komplikované percepce, je 

uveden v příloze KA1.Příloha 8 - Motivátory a bariéry adresného zvaní - prezentace výsledků 

výzkumu. 
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Druhá strana dopisu je poměrně náročná na percepci jak na obsahové rovině tak grafické.  

Jde o dlouhý, velmi málo strukturovaný text navíc obsahuje cizí výrazy, které výrazně ztěžují 

plynulost čtení.  

 

Na druhé stránce byly pro 

respondenty nejvíce zatěžující tyto 

výrazy:  

• stát – homonymní výrazy 

často ztěžují percepci, nabízí se 

nahradit slovem země  

 

• event. – zkratky v 

souvislém textu mohou zhoršovat 

plynulost čtení 

 

• bezcenné – není zcela 

jasné, co je tím myšleno, většinu 

respondentů na základě kvality 

očních pohybů sdělení spíše mate. 

 

• Cizí sova jako 

„epidemiologických“, „okultního“ 

a „onkogenním“ Přestože tyto 

odborné výrazy obsahují 

vysvětlení v závorce, pro 

pochopení obsahu jsou 

postradatelné, nabízí se je 

vypustit.  

 

5.2.5.  Exit interview - hodnocení respondentů/návrhy na změny  

Po testování oční kamerou  měli respondenti v rámci návazného rozhovoru možnost vyjádřit 

názor na strukturu a srozumitelnost zvacích dopisů. Pro tento účel byla první strana dopisu 

rozdělena do logických celků, ke kterým se respondenti vyjadřovali. Na následující stránce je 

uvedeno, jak byly jednotlivé části dopisu hodnoceny a jaká k nim respondenti měli 

doporučení. 
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Doporučení a komentáře 

k jednotlivým částem zvacího 

dopisu: 

 

1. Oslovení by mělo být 

adresováno konkrétnímu 

člověku (např. Vážená paní 

Nováková,...). 

2. Hodnoceno jako 

nadbytečná informace 

3. Pokud pojišťovna disponuje 

registry, kde jsou informace o 

zdravotním stavu evidované, 

měla by o tom informovat s 

jistotou (vyhnout se výrazům 

jako pravděpodobně), klienty 

tato nejistota může 

znervóznět. 

 

4. Odstavec často hodnocen 

jako nadbytečný, patří spíše 

na stranu 2. 

 

 

 

5. Formulovat více sugestivně, např. Nechte se vyšetřit! 

6. Respondenti by ocenili, kdyby dopis rovnou obsahoval i doporučení ke specialistovi, 

který vyšetření provádí. 

7. Někteří respondenti zmiňovali větší důraz na bezplatnost vyšetření, mnozí si této 

informace vůbec nevšimli. 

8. Respondenti by ocenili uvést i provozní dobu linky a seznam pracovišť v jejich okolí, 

kde jsou kvalitní služby a berou nové pacienty. 

9. Stejně jako v bodě 2, je tato informace znejišťující. 

 

  

 

1. 

3. 

6. 

8. 

9. 

4. 

2. 

5. 

7. 
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6. Závěry a doporučení stran adresného zvaní a zvacích dopisů

Přes vnímanou (deklarovanou) důležitost preventivních vyšetření, je účast na nich považována 

za spíše výjimečnou. Respondenti se domnívají, že k lékaři se obvykle chodí až s nějakým 

zdravotním problémem a vztahují to i na účast v onkologických screeningových programech. 

Hlavním motivátorem je „odpor“ k rakovině a víra / vědomí, že rozhodující je včasnost 

odhalení. Z dalších motivátorů je pak podstatná touha mít jistotu, že je vše v pořádku a snaha 

být monitorován/a v případě dispozice v rodině. Nejčastější a zároveň nejsilnější bariérou je 

obava/ strach z případné diagnózy nádorového onemocnění.  Dalším důvodem neúčasti je 

obava z nepříjemného a/nebo bolestivého vyšetření, podceňování nebezpečí, stud a obava, 

že by vyšetření mohlo pacienta poškodit (mamograf, kolonoskopie).   

Celkově byl zvací dopis hodnocen (spíše – velmi) pozitivně – celkově nebyl shledáván jako 

dlouhý nebo nesrozumitelný nebo demotivující, jen okrajově byla zmíněna nevhodnost 

podpisů ministra/ředitele ZP, ani loga nevadila, kladně hodnoceny zejména kontakty. 

▪ struktura 1. strany dopisu je přehledná a dostačující;

▪ kladné hodnocení tučně zvýrazněných informace, které jsou nejvíce důležité;

▪ nejdůležitější informace jsou správně koncentrovány do středo-levé části dopisu;

▪ dopis působí věrohodně.

Málo viditelné avšak pro respondenty vysoce důležité jsou informace o bezplatném vyšetření 

a dále i kontakty pro získání informací, které potřebují více zviditelnit.  Nejdelší odstavec na 

1. straně je často vynecháván, působí nadbytečně a zpomaluje rytmus čtení. Některé výrazy

mohou mít negativní efekt na čtenáře – matoucí slovní spojení, abstraktní výrazy, zástupná

slova – neurčitá/ukazovací zájmena a přídavná jména, méně frekventovaná slova a přejatá

slova (např. stádium, záchyt), zkratky, homonymní výrazy (slova s více významy).

Část respondentů se klonila k tomu koncipovat dopis nikoli jako pozvánku, ale jako výzvu (i 

když byla zároveň formulována úskalí takového postupu). K větší motivovanosti by přispěl 

osobnější přístup ke klientovi (adresné oslovení), který mu dává pocit, že je o něj pečováno. 

Většina respondentů si spontánně nevšimla, že má dopis i druhou stranu. Jelikož podpisy na 

první straně opticky i formálně ukončují dopis, nebyla druhá strana vnímána jako součást 

dopisu, ale jako nepřehledné, dlouhé a svým sdělením ne zcela dostatečná doplňkové 

informace. Ze strany respondentů byla vyjadřována pochybnost, že by varování uváděním 

statistik, špatných příkladů a konců, v konečném důsledku fungovalo. 




