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Shrnutí 

Monitorovací zpráva zachycuje progres ve vývoji jednotlivých zvacích dopisů, které byly navrženy na 

základě poznatků vycházejících z literárních rešerší, ze znalosti cílové skupiny příjemců a ze znalostí 

řešitelů. 

Zpráva je rozdělena do několika základních kapitol. První zdůvodňuje celkovou práci na dopisech. Další 

kapitoly zachycují vývoj dopis v čase na základě interních a externích podnětů. 

Dopisy procházely řadou změn, které zpřesňovaly text nebo grafiku, před tím, než byly uvolněny pro 

laboratorní testování. Na těchto změnách se podílel celý projektový tým a opět vycházel z literárních 

rešerší, z nových poznatků o cílové skupině, jakožto znalostí řešitelů. Navíc byly dopisy postoupeny 

konzultaci BIT, které se k jednotlivým návrhům podalo vyjádření a komentáře. Tyto byly v návrzích 

taktéž zohledněny. Mimo to jsou v některých typech dopisů zapracovány i statistické informace 

vycházející z aktuální situace v České republice.  

 

Veškeré nezbytné informace jsou součástí této monitorovací zprávy a korespondence BIT je uvedena 

v příloze. Příloha je v anglickém jazyce.  
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1. Explikace ke grafickým a obsahovým úpravám dopisu Adresné 
zvaní – screenignové programy 

 

Na základě výzkumu jsme zjistili zásadní informace, které mohly mít negativní vliv na působení 

původního zvacího dopisu určitou část obyvatelstva, která se permanentně vyhýbá preventivním 

programům na vyšetření rakoviny prsu, děložního čípku nebo kolorekta. Původní zvací dopis byl 

podroben detailnímu testování pomocí 3 Focus Group (účast 29 lidí), 24 IDI (individuálních 

hloubkových rozhovorů) a 24 ETC (testování pomocí oční kamery). Výsledky poskytly přehled 

základních motivátorů a bariér účasti ve screeningových programech. 

Původní, vzorová podoba dopisu, odpovídala roky ustálenému způsobu, jakým úřady a organizace 

běžně komunikují s občany. Dopis byl sice formálně i obsahově v pořádku, ale z hlediska efektivní 

komunikace se nevyvaroval některých chyb: 

Byl dlouhý, protože obsahoval množství vedlejších, pro klienta nedůležitých informací, takže bylo 
nutné ho obracet. 
Klient na první pohled nerozpoznal, čeho se dopis týká, jaká se po něm vyžaduje akce a co by ho k ní 
mělo motivovat. Chyběly zde takové výrazy, které by adresáta vyloženě motivovaly k činu navštívit 
lékaře apod., anebo by jeho počínání urychlily. 
Méně vnímal jeho sdělení, protože neměl jistotu, že dopis patří právě jemu (chybělo personifikované 
oslovení). 

 

Využili jsme proto svých poznatků z komunikace a provedli následující úpravy: 

1. Dopis jsme výrazně zkrátili. Lidé jsou denně zahlceni až tisícovkami sdělení, které vyžadují  
a zároveň rozptylují jejich pozornost. To vede k tomu, že jsou doslova líní číst a jednou 
z možností, jak tuto bariéru překonat, je maximální stručnost. 

2. Vyjmuli jsme všechny informace, které jsme považovali za nadbytečné. Získali jsme tak 
jistotu, že i když klient dopis jen přejede očima, neuteče mu to hlavní.  

3. Díky zkrácení jsme dostali všechen obsah pouze na přední stranu. Podařilo se nám tak dostat 
přímo před oči klienta i základní statistiku a vedlejší informace. Bez otáčení stránky. 

4. Hned v první větě jsme šli k jádru věci. I nepozorný nebo uspěchaný klient se tak ihned 
dozvěděl, čeho se dopis týká. Zároveň jsme ho ujistili, že vyšetření je jednoduché  
a bezplatné. Protože většina lidí nerada naráží na překážky a výdaje. 

5. Přidali jsme zřetelný prvek CTA neboli Call to action. Žádné kondicionály a komplikované 
vysvětlivky, ale jasná výzva, co má klient udělat. Výzvu jsme opět doplnili ujištěním  
o jednoduchosti. 

6. A ta největší změna na konec. Dopis jsme doplnili výrazným motivátorem (založeným na 
určitém „nudge“), kterému jsme v dopisu vymezili dominantní postavení. Toto postavení 
jsme podpořili dvěma až třemi parametry: 

• zvětšili jsme velikost textu - co je velké, to je důležité 

• změnili jsme barvu textu z formální černé na optimistickou modrou 
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• přidali jsme grafický prvek, který upoutá pozornost – obrázek, graf, formulář, 
seznam, úkolovník 

Tato nová motivační část dopisu by měla sehrát vůbec nejpodstatnější roli v rozhodnutí 

klienta se vyšetření zúčastnit. Jedná se vlastně o jakési pošťouchnutí, které by mělo dokončit 

rozhodovací proces klienta směrem k požadované akci. 

Věříme, že uvedené úpravy povedou k vyšší odezvě adresátů a do screeningových programů se tak 

zapojí mnohem více klientů. 

 

Naší snahou bylo vytvořit takové dopisy, které adresáta osloví. Bude vnímat jejich obsah a bude si 

vědom důležitosti včasného vyšetření. Ke změně dopisů jsme si vybrali teorii Behoviorální veřejné 

politiky, která uplatňuje princip paternalismu do rozhodování svých občanů. To se děje pomocí  

tzv. „nudge“ neboli „šťouchů“.  

Dopisy, které měly odstranit negativní vnímání původních dopisů, byly tedy zhotoveny na základě 

znalostí celého týmu, na základě literárních rešerší a statistických ukazatelů. Při testování jejich 

vhodnosti pro danou cílovou skupinu byly uspořádány výzkumy – kvalitativní (FG) a kvantitativní 

(strukturované rozhovory) 
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2. První verze dopisů před laboratorním testováním 

 

V této sérii jsou uvedeny první návrhy dopisů v černobarevném i barevném uvedení. Na úvod jsou 

vymezeny obecná doporučení napříč všemi dopisy, poté je uveden dopis a na následující straně jsou 

uvedeny návrhy, které vedly k úpravě té dané varianty dopisu. 

Každý dopis je označen svm originálním názvem, který ho provází napříč celou monitorovací zprávou 

a umožňuje čtenáři lepší orientaci v textu.  

Pozn.: Dopis je posílán zdravotní pojišťovnou daného příjemce, je na něm uveden podpis generálního 

ředitele této pojišťovny a ministra zdravotnictví.  

 

2.1. Obecná doporučení, která byla aplikována na všechny navržené varianty 
dopisů: 

2.1.1.  Stručná první strana 

 

Pro méně vzdělané lidi může být problém udržet koncentraci při čtení dlouhých textů. Proto bylo 

doporučeno, aby na první straně dopisu byly pouze informace, které jsou považovány za nezbytné. To 

se týká jmenovitě kontaktů, které jsou na nynější verzi dopisu málo viditelné. 

 

2.1.2. Detailní informace na druhou stranu 

 

V návaznosti na bod 1) se doporučuje, aby druhá strana případně obsahovala detailní informace, které 

jsou tak dostupné pro lidi, kteří si je chtějí přečíst. S tímto bodem souvisí také doporučení směřující  

k nynější absenci jasného indikátoru existence druhé strany - lidé mnohdy netuší, že na druhé straně 

něco je. Je proto nutné jasně upozornit na to, že druhá strana není prázdná a zároveň zjednodušit jazyk 

i formu podání informací 

 

2.1.3. Jednoduchý jazyk i forma podání informací 

Stávající verze dopisu obsahuje mnoho slov a formulací, které nemusí být běžné populaci srozumitelné. 

To může vyústit v to, že i relativně jednoduchá informace je adresátem ignorována. Je naprosto 

nezbytné, abychom si byli jistí, že adresát všem informacím jasně rozumí. 
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Název varianty: Obavy z bolestivého vyšetření 
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Konkrétní doporučení: 

Na první stranu byla umístěna stručná informace o povaze příslušného vyšetření. Lidé se obecně bojí 

nepříjemnosti/škodlivosti procedury a mnohdy ji považují za horší než onemocnění samotné. 

 

- Není nutná kolonoskopie, vyšetření se dělá ze vzorku stolice 

- Mamograf je zcela bezpečný, nehrozí poškození prsu radiací 
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Název varianty: Obava z diagnózy, argumentace čím dřív tím líp 
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Konkrétní doporučení:  

 

Mnoho lidí se obává toho, co by mohli vyšetřením zjistit. Mohou se tedy mylně domnívat, že “bez 

diagnózy není nemoc”. Jednou z cest jak s tímto bojovat by mohly být statistiky úspěšného vyléčení  

v závislosti na stádiu, v jakém je nemoc zjištěna.  

Doporučuje se použít: 

- jednoduchý graf procenta vyléčených v závislosti na stádiu rakoviny, v jakém je 

diagnostikována 

- verze - pozitivní a negativní framing (tedy statistiky úspěšného vyléčení vs. statistiky úmrti) 

 

Druhou cestou může být apel “nechte se vyšetřit kvůli svým blízkým”. Pokud si lidé uvědomí, že díky  

včasné diagnóze budou žít déle a např. se dožijí vnoučat atp., může to pomoci. 
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Název varianty: Obava z diagnózy, argumentace: dlouhé roky s nejbližšími 
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3. Druhá verze dopisů 

Na základě obecných a konkrétních doporučení v předchozí verzi, byla vytvořena nová sada/verze 

dopisů, která je znázorněna níže. Opět jsou zde zachyceny připomínky k formální a grafické úpravě  

a opět zde byly použity motivátory vycházející z teorie behaviorální vědy, jednotlivé intervence 

(nudges). 

V této části jsou uvedeny komentáře k jednotlivým dopisům zdůvodňující jejich podobu a/anebo 

obsah. 
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Název varianty: Obavy z bolestivého vyšetření  

 

 



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 17 z 107 

 

Tento dopis reflektuje skutečnost, která vzešla z rešerší a z různých výzkumů, že lidé se vyšetření bojí. 

Díky nepřesným informacím na internetu lidé nabyli dojmu, že vyšetření kolorekta se provádí pomocí 

kolonoskopie, přičemž prvotní vyšetření je ze vzorku stolice. (Tato skutečnost byla reflektována i ve 

výzkumu MindBridge). Kvůli této nevědomosti/záměně se lidé bojí vyšetření z důvodu očekávané 

bolestivosti. 

Mimo to je mezi ženami rozšířena fáma, že vyšetření mamografem je také bolestivá záležitost. Tento 

typ dopisu lze tedy použít ve všech případech. 
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Název varianty: Obava z diagnózy, argumentace čím dřív tím líp, „pozitivní framing“ 
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Další typ dopisů vychází z tzv. rámování (framingu). V tomto případě máme na výběr buď pozitivní 

rámování, nebo negativní rámování.  

Na základě předešlé rešerše, znalostí a zkušeností týmu víme, že existují lidé, kteří výrazně lépe reagují 

na pozitivní rámcování a lidé, kteří výrazně lépe reagují na negativní rámcování (těchto bývá obvykle 

více). Na základě této znalosti byla navržena verze dopisů „Obava z diagnózy, argumentace čím dřív 

tím líp“ v pozitivní i negativní formulaci. 
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Název varianty: Obava z diagnózy - argument Čím dřív, tím líp - negativní framing 

 

 

 



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 21 z 107 

 

Další typ dopisů vychází z tzv. rámování (framingu). V tomto případě máme na výběr buď pozitivní 

rámování, nebo negativní rámování.  

Na základě předešlé rešerše, znalostí a zkušeností týmu víme, že existují lidé, kteří výrazně lépe reagují 

na pozitivní rámcování a lidé, kteří výrazně lépe reagují na negativní rámcování (těchto bývá obvykle 

více). Na základě této znalosti byla navržena verze dopisů „Obava z diagnózy, argumentace čím dřív 

tím líp“ v pozitivní i negativní formulaci. 
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Název varianty: Obava z diagnózy, argumentace: dlouhé roky s nejbližšími  
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Lidé obvykle dají na rady svých blízkých. Navíc mají pocit, že zde musí být, aby se mohli postarat o svoje 

děti nebo rodiče. I z této premisy vychází výše uvedená verze dopisů. Navíc rozhodnutí o zařazení 

tohoto dopisu do balíku testovaných vychází z behaviorálních znalostí, z předchozích rešerší a znalostí 

týmu. 
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Název varianty: současnosti - slosování 
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V roce 2014 publikovala Michiganská univerzita studii o tom, jak zvýšila účast na screeningu kolorekta 

pomocí loterie. Tento nudge byl tak úspěšný, že se stal inspirací dopisu „Slosování“.  
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Název varianty: Vyšetření zdarma 
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Jiná překážka, opět založena na desinformaci, je platba za vyšetření. Zejména pro skupinu sociálně 

slabších obyvatel to znamená významný důvod pro učinění negativního rozhodnutí. Tento dopis má 

vyvrátit obavy z platby a informovat občany o tom, že vyšetření je zdarma. 
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Název varianty: Jak na to (Tady si nejsem jistej, že uvádíte správnej postup. Můj praktik mi dal prostě 

zkumavku, ať mu to příště přinesu. Žádnej specialista se nekonal.) 

 

¨ 
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Další typ dopisu seznamuje příjemce s tím, že screening kolorekta je prováděn pomocí vzorku. Navíc 

ho edukuje v postupu, který má vykonat v případě, že chce/má vyšetření postoupit.  

Proces se zdá být velmi složitý, proto zde byla snaha o jeho zjednodušení pomocí popsání postupu. 

Vychází z tzv. Framework EAST, kde slovo EAST je složeno z počátečních písmen jednotlivých slov (easy, 

attract, social, timely). Viz Halpern, D. (2016). Inside the nudge unit: How small changes can make 

a big difference. Random House. 

V případě tohoto dopisu se uplatňuje „easy“, tzn. zjednodušit postup. 
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Název varianty: Call to action (CTA) - Výzva 
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Pomocí autoritativního vyjádření je člověk vyzýván k činu – ke screeningu kolorekta. Mimo to vychází 

z již testovaných dopisů (např. Kanada), kdy lidé k 50.tým narozeninám obdrželi dopis informující  

o rizicích rakoviny tlustého střeva. K tomuto dopisu dostali pozvánku na vyšetření  



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 32 z 107 

 

Název varianty:  Call to action (CTA) Příznaky 
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Tato verze dopisů má příjemce vyzvat k vyšetření. Nabízí jim seznam příznaků, které mohou znamenat 

onemocnění rakovinou kolorekta. Svým způsobem je mají „vystrašit“ a tím donutit k navštívení lékaře.  

Tento dopis nebyl BIT doporučen k dalšímu testování. 

 

 

Které dopisy bylo doporučeno testovat podle BIT: 

Varianta dopisu Doporučení pro testování 

Dopis 1 Obavy z 
bolestivého 
vyšetření  

NE (info možno zahrnout do 
jiných dopisů) 

Dopis 2 Pozitivní 
framing 

ANO 

Dopis 3 Negativní 
framing 

ANO 

Dopis 4 Dlouhé roky 
s nejbližšími 

ANO 

Dopis 5 Benefit do 
současnosti - 
slosování 

ANO 

Dopis 6 Vyšetření 
zdarma 

NE (info možno zahrnout do 
jiných dopisů) 

Dopis 7 Jak na to NE (info možno zahrnout do 
jiných dopisů) 

Dopis 8 CTA Výzva NE (info možno zahrnout do 
jiných dopisů) 

Dopis 9 CTA 
příznaky 

NE 
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4. Třetí verze dopisů – úpravy před prvním testováním 

Zde se dostáváme k další verzi dopisů, která vznikla na základě postřehů nedostatků z verze 

předchozí. Jedná se již o verzi, která šla na kontrolu těsně před prvním testováním.  
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Název varianty: Obavy z bolestivého vyšetření 

 
 



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 36 z 107 

 

Název varianty: Obava z diagnózy - argument Čím dřív, tím líp - pozitivní framing 
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Do této verze dopisů bylo doporučeno vložení statistických údajů (např. 9 z 10 lidí se vyléčí). Toto 

doporučení bylo v pozdější verzi zapracováno. 
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Název varianty: Obava z diagnózy - argument Čím dřív, tím líp - negativní framing 
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Do této verze dopisů bylo doporučeno vložení statistických údajů (např. každý druhý člověk, který byl 

pozdě diagnostikován, zemře). Toto doporučení bylo v pozdější verzi zapracováno. 
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Název varianty: Obava z diagnózy, argumentace: dlouhé roky s nejbližšími  
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V případě obou dopisů s blízkými osobami bylo doporučeno zapracovat formulaci disonance, která 

říká, že naše blízké chceme mít také zdravé. Stejné přání můžeme očekávat i my od nich – také chtějí, 

abychom byli zdraví. Nechme se vyšetřit, udělejme to pro ně. Doporučení bylo zapracováno. 
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Název varianty: současnosti - slosování 
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Název varianty: Jak na to (Tady si nejsem jistej, že uvádíte správnej postup. Můj praktik mi dal prostě 

zkumavku, ať mu to příště přinesu. Žádnej specialista se nekonal.) 
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Název varianty: Call to action (CTA) - Výzva 

 
Název varianty:  Call to action (CTA) Příznaky 
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4.1. Hlavní body úprav  

1. všechny dopisy = stejná struktura, kde některé bloky (textu) jsou shodné a liší jen v jedné části/bloku 
(mají stejnou pozici), kde se mění jednotlivé nudges (někde uprostřed textu). 
 
2. shodné bloky: 

a) oslovení a úvodní věta,  
b) text proti obavě z vyšetření ("Provádí se jednoduše ze vzorku stolice..."),  
c) informace že vyšetření je zdarma,  
d) dva kroky ("Je to jednoduché a zvládnete to ve dvou krocích...") 

 
3. Do dalšího kola úprav se pracuje s následujícími úpravami:  

• 1 - zrušeno 

• 2 - nudge zůstává, dopis doplněn o shodné bloky (viz bod 2)  

• 3 - nudge zůstává, dopis doplněn o shodné bloky (viz bod 2) 

• 4 a 5 – možnost testovat pouze jednu verzi. Z předchozích zkušeností je možné vyvodit,  
že negativní obrázek může fungovat lépe. Je nutné zvolit správnou míru negativity obrázku.   

• 6 - nudge zůstává, dopis doplněn o shodné bloky (viz bod 2) 

• 7 - zrušeno 

• 8 - nudge zůstává, dopis doplněn o shodné bloky, má působit jako "úřední výzva" 

• 9 - nudge zůstává, dopis doplněn o shodné bloky (viz bod 2) 
 
4. Návrhy na vytvoření nových verzí 

• 10 - social norm - "Většina Čechů se účastní pravidelného preventivního vyšetření rakoviny 
konečníku a tlustého střeva. Vy jste právě teď součástí menšiny, která se vyšetření 
nezúčastnila.  

• 11 -  enhanced active choice“:  
 
Rozhodnuti je na Vás: 

❏ Zúčastním se vyšetření vzorku stolice a zvýším své šance na úplně vyléčení, kdybych mel 
rakovinu. 

❏ Nezúčastním se vyšetření a beru na vědomí, že má šance na vyléčení může byt o víc než 
polovinu menší, kdyby mne diagnostikovali pozdě.  

• 12 - planning (viz obrázek) 
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5. Čtvrtá verze dopisů – verze do testování (FG) 

 

5.1.  Verze dopisů určené k testování pomocí FG 

Prvně jsou zařazeny dopisy cílící na ženy a obsahující pozvání k celé škále vyšetření (celkem 3 ks), poté 

následuje dopis ve stejné verzi ale v různých provedeních cílící na ženy zaměřené pouze na vyšetření 

rakoviny tlustého střeva a konečníku. 

Poté následuje klasicky celá série dopisů. 

 

Tyto dopisy byly zařazeny do kvalitativního testování pomocí metody focus groups (FG). Testování 

proběhlo na 10 respondentech rozdělených do dvou FG (5 a 5). Stručné shrnutí výsledků FG je uvedeno 

na závěr této kapitoly.  
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Nové koncepty dopisů 
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A 

¨ 
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B 
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C 
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D 
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E 
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F 
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G 
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H 
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I 
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V případě tohoto dopisu bylo použito tzv. sociální schválení. V praxi to znamená fakt, že jsme zvyklí 

dělat to, co dělají ostatní lidé kolem nás.  

Zvýšením personalizace se zvyšuje naléhavost dopisu. 
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V tomto případě dopis nechává otevřenou možnost volby. Bylo doporučeno změnit formulování první 

možnosti, aby měla větší důraz na šanci přežití a příjemce podněcovala právě k jejímu výběru.  

Toto doporučení bylo později zapracováno. 
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Tento typ dopisu opět vychází z předchozích rešerší. Je prokázáno, že když lidé obdrželi pozvánku 

k vyšetření, nota bene ještě s konkrétním datem nebo datem a časem, rapidně se zvýšil počet 

provedených screeningů. Lidé cítili určitý druh závazku a měli potřebu závazku dostát. 

Navíc je myšlenka dopisu opět založena na framework EAST, kde slovo EAST je složeno z počátečních 

písmen jednotlivých slov (easy, attract, social, timely). Viz Halpern, D. (2016). Inside the nudge unit: 

How small changes can make a big difference. Random House. 

V případě tohoto dopisu se uplatňuje „easy“, tzn. zjednodušit postup. 
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5.2.  Výsledky kvalitativního testování (FG) 

Výše uvedená sada dopisů prošla kvalitativním testováním v podobě focus groups (ohniskových 

skupin). Proběhly dvě focus groups po pěti lidech.  

Dopisy byly testování spolu se stávajícím dopisem. Důležitou informací pro tým bylo zjištění, že všichni 

muži a vyjma jedné ženy i ony, by upřednostnili novou verzi dopisu před tou stávající.  

Níže jsou uvedeny výsledků výzkumu.  

Tabulka1: přehled vítězných a propadlých verzí dopisů 

údaje - 
hodnocení Poznámka 

A  
B  

C 
bronzová od mužů, stříbrná pozice od žen, 2. resp.3 nejlepší vysvědčení = KANDIDÁT 
NA VÍTĚZE 

D stříbrna pozice od mužů 

E 
ženy zcela koncept odsoudily (1.-2. nejhorší pořadí i vysvědčení), muži jsou 
rozpolceni 2x11., 2x2. a 1x6. pořadí 

F 1.-2. nejlepší vysvědčení od žen 

G 3. nejlepší vysvědčení od mužů, bronzové pořadí od žen 

H 
u mužů  byl koncept vyhodnocen jako zlatý, - zařazen 2x jako nejlepší, 1x2., 1x4, ale 
1x jako 10 (označen za příliš "naturalistický"), nejlepší vysvědčení od mužů  

I   
J u mužů i žen 1.-2.nejhorší pořadí i vysvědčení = KANDIDÁT NA VYŘAZENÍ 

K 
u mužů koncept poměrně propadl, u žen s 1.-2. nejlepším vysvědčením  a zároveň je 
zlatý, co do pořadí (i když hodnocení pořadí 3x1., 1x2,ale taky 1x10.) 

 

5.2.1. Shrnutí z proběhlých Focus Groups.  

VÍTĚZ: 

Jako vítězné koncepty jsou hodnoceny C-rodina (M i Ž), D-nemocniční lůžko (M), H-příznaky (M), K-

lednice (Ž), G-výzvy (Ž). 

ODPADLÍK: 

Jako „propadáky“ vyšly J-rozhodnutí je na Vás (M i Ž), I-nestaráte se (M), E-auto (Ž) . 

Změny, které byly zapracované na základě Focus Groups (ohniskových skupin) 

Změna fondu (stylu písma): Všichni (M i Ž) silně kritizují nečitelný text v modrém rámečku dole – už č/b 

koncept je výrazným zlepšením čitelnosti. 



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 71 z 107 

 

Změna textu: U žen se pak opakuje připomínka, že na pro vyšetření tlustého střeva a konečníku jim 

přijde nepravděpodobné, že by se měly obracet na gynekologa. 

Dále byly upraveny některé stylistické chyby („časné vs. včasné“, kostrbatá závěrečná věta „Věříme, že 

Vám na Vašem zdraví záleží stejně jako nám …“). 

GRAFIKA: 

Grafika byla muži i ženami nejlépe hodnocena u konceptu b – velký graf / velké písmo.    

KONSOLIDOVANÉ SHRNUTÍ MINORITNÍCH ÚPRAV 

 

1) odstranění modrého pozadí ve spodním bloku textu pod čarou 

- celý text trochu zvětšený 

- vypíchnutí kontaktů 

 

2) upravení poslední věty 

- v této chvíli je dle FGs příliš kostrbatá a neuvěřitelná, hlavně její začátek "Věříme, že Vám na Vašem 

zdraví záleží stejně jako nám...(tautologie) 

- větší důraz na objednání se k lékaři 

 

3) verze Lednice  

- výměna textu (který nyní bude bez modrého pozadí) a "ústřižkem"- tedy --------s nůžkami bude zcela 

dole 

 

4) verze "VÝZVA K VYŠETŘENÍ"  

- autoritativnější formulace 

 

5) Fotografie bez vodotisku do kvantitativního testování 

 

6) verzi 9 (sociální normative),  

- ve FG byla modrá věta vnímána velmi drsně, proto je snaha je zjemnit  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 72 z 107 

 

6. Pátá verze dopisů do druhého kola testování 

 

6.1.  Verze dopisů určené k testování pomocí kvalitativního výzkumu 

 

Po zapracovaných úpravách, které vzešly z výsledků kvalitativního testování (focus groups) agenturou 

MindBridge byla připravena další verze dopisů, která postoupila do druhého kola testování 

(kvantitativní testování). 

 

Druhé kolo testování mělo kvantitativní podobu. Byla využita dotazování s 318 respondenty, kdy každý 

respondent hodnotil 6 konceptů (v náhodném opakování). Každý koncept tak obdržel 200 + hodnocení, 

na kterých lze stavět pokračování projektu. Stručné shrnutí výsledků je uvedeno na závěr této kapitoly.  

Sada dopisů je uvedena níže. Značení dopisů je opět pomocí písmen (A – I) 
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A 

B  
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B 
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C 
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D 
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E 
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F 
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G 
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H 

 



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 81 z 107 

 

Dopis „H“ je postaven na tzv. social norm, která spočívá v tom, že lidé jsou zvyklí dělat to, co dělá nebo 

očekává jejich okolí. Proto se lze domnívat, že když se dozví, že normální je chodit na vyšetření včas 

(ostatní to tak praktikují), budou to dělat i oni (změní své chování). 
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I 
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6.2. Výsledky kvalitativního testování (FG) 

 

V rámci druhého kola testování proběhly polostrukturované rozhovory (F2F) s 318 

respondenty. Každý respondent hodnotil 6 různých koncepcí dopis. Koncepce byly 

náhodně vybrané. Jednotlivé koncepce získaly 200 a více hodnocení.   

 

Dle výsledků tohoto výzkumu neuspěly dopisy s označením G, E, B, A, I naopak dopisy D, 

K a C jsou relativně úspěšné. Ovšem ne všechny verze dopisů byly v kvalitativním 

testování. Dále se ukázalo, že i původní verze dopisů se jeví respondentům jako zajímavá. 
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7. Přílohy 

Příloha 1: Hodnocení BIT draft dopisů 

Summary: BIT’s main recommendations 

● General comments (in line with the proposed approach): Simplify and shorten the letter, bring focus on 

the patient rather than the screening programme. Personalise, using formulations such as ‘you have been 

selected‘, ‘you are eligible‘, ‘you are due‘. Have a clear call to action. Mention the screening is free and 

performed at home, comfortably and without any pain (bowel screening). 

● Use best-evidenced cancer screening messages: 1) loss-frame for detective behaviours, ideally combined 

with anticipated regret messaging, 2) planning prompts, 3) strong endorsement from a powerful 

messenger, 4) financial incentives (knowing lotteries are out of scope) 

● If possible, try to avoid: 1) gain-framed positive messages, 2) using figures or complex statistics with 

probabilities, difficult to grasp for many people. 

● Consider testing other promising messages such as (enhanced) active choice, certainty effect or social 

norms  

 

To note: These are our recommendations for changes of invitation letters, knowing that more important interventions to 

the system are not feasible. However, from behavioural perspective, we note that the screening attendance could be 

substantially improved, if the process was simplified. Currently, people have to search for their GP number to get a contact 

of a specialist with whom to book an appointment OR to make an appointment to go get the bowel home kit that they need 

to return physically to their doctor. For instance, home screening kits (for bowel and cervical cancer) could be sent directly to 

people. Or people could be defaulted into specific appointment dates or provided with a single number to call to book 

appointments in the letter.   
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Příloha 2:  Hodnocení BIT po 2. kole úprav 

Improving bowel cancer screening invitation letters in th Czech Republic: BIT´s commnets 

on draft letters 

 

1. Overall assessment of the draft letters  

We find most letters to be of good quality and with interesting behavioural messaging. These are an 

improvement on the current control letters and could be effective in increasing attendance.  

 

The main issues we found are: 

1. some versions are too simple and don’t include all the key information necessary to complete 

the screening; 

2. there is currently too much variation in the text and format of different draft versions. This 

means that if these letters were tested, we would not be able to attribute a difference in their 

effect on the attendance to the sole behavioural message. The effect could be actually due to 

the fact that one letter is much shorter than the other etc. This does not mean that the letters 

have to be identical - but we should seek as much consistency as possible and be clear about 

the change we want to test; 

3. some letters have inconsistent behavioural messaging (e.g. use both gain-frame and loss-

frame messaging at the same time); 

4. language is sufficiently simple but can be overly informal or marketingy in some letter 

versions which can be perceived as inappropriate for the Department of Health’s 

communication.  

 

Our main recommendations:  

● Testing: Test these new draft letters against the current business-as-usual, both in your focus 

groups but crucially, in the final randomised-controlled trial.  

● Recommended letters: From your selection, we recommend testing gain-frame (Letter 2), loss-

frame (Letter 3), relatives (Letter 4), and lottery (Letter 5). We still think that enhanced active 

choice, planning prompts or social norms (e.g. ‘We have noticed that you have not completed 

the screening recently. Every year, X thousands Czechs like you attend their preventative 

screening.’) should be considered, too (as outlined in ‘BIT’s comments on letter ideas’).   

● Due to the experimental rationale and from the public health perspective (Point 1. and 2.), we 

strongly recommend for every letter to have the key common elements enabling everyone 

to understand well the key aspects of screening (as outlined in Section 2. BIT’s suggested 

standard text for all treatment letters) and to vary just the behavioural message.   
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● Whilst combining several insights is a common advanced practice, we recommend to try to 

use a small number of strong BI messages because a wrong combination can easily trigger a 

backfire effect (Point 3.).  

● Use clear and simple but not overly informal language (Point 4.).    

 

Summary of BIT’s advice on draft letters  

Letter type BIT’s advice Recommended for testing 

Letter 1 Fear of 
physical exam  

Does not merit to be tested as a 
standalone letter. 

NO - include in other letters 

Letter 2 Gain frame Suggested improvements. YES 

Letter 3 Loss frame Suggested major improvements. YES 

Letter 4 Relatives Suggested major improvements. YES 

Letter 5 Lottery Suggested improvements. YES 

Letter 6 Free health 
check 

Does not merit to be tested as a 
standalone letter. 

NO - include in other letters 

Letter 7 Steps to get 
screened 

Does not merit to be tested as a 
standalone letter. 

NO - include in other letters 

Letter 8 Official call 
to action 

Does not merit to be tested as a 
standalone letter. 

NO - include in other letters 

Letter 9 Highlighting 
symptoms 

Do not use the letter. NO 

Broader recommendations 

We also share our advice on ways to improve cancer screening in the Czech Republic that may be 

beyond the scope of this project:  

● Screening process simplification: We again note that screening attendance could be 

substantially improved, if the process was simplified. Currently, people have to contact their 
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GP to get a TOSK prescription, collect it and return (or get referred to a specialist for other 

screenings). Instead, we could reduce friction by including GP numbers directly on letters, 

sendout home screening kits (applies to bowel and cervical cancer), or offer pre-booked 

appointments with specialists (for cervical or breast cancer).   

● Debundling of screenings for women: We note that as of now, women can be invited to attend 

two or more different screenings in a single letter. This risks to generate information overload 

as women are asked in a single instance to perform two or three very different behaviours 

with multiple steps. It could lead to decision fatigue, especially among lower socio-economic 

groups with higher pressure on their cognitive resources. As a result, this system could make 

women less likely to attend any screening at all. We strongly advise to have separate 

invitations for every screening.  

 

2. BIT’s suggested standard text for all treatment letters 

All letters need a clear title, a common first paragraph explaining the invitation, a clear call 

to action, a list of steps to take, and an endorsement.   

Title Invitation to routine bowel cancer screening 

Invitation 
explanation 

You’re invited to your routine preventative screening for bowel cancer. 
You are in the risk age group (50+) for this illness that has an abnormally 
high incidence in the Czech Republic.  

 

The screening test is free, completely painless and helps to detect 
cancer early when the chances of successful treatment and recovery 
are high. The test is very simple - a sample of your stool is tested for the 
early signs of cancer.  

 

Zveme Vas/Ste pozvan k Vasumu preventivnimu vysetreni pro rakovinu 
tlusteho streva. Vase vekova skupina (nad 50 let) je rizikova pro tuto 
nemoc, ktera ma v Ceske Republice nadprumnerne vysoky vyskyt.  

 

Preventivni vysetreni je bezplatni, uplne bezbolestni a pomaha 
odhalit rakovinu vcas, kdy je pravdepodobnost uspesne lecby 
nejvyssi. Vysetreni je velice jednoduche - provadi se na vzorce Vasi 
stolice, ktera sa otestuje na stopy zacinajiciho onemocneni.  

Call to action Get your stool screened for cancer.  

 

Udelejte si dalkove vysetreni vzorku vasi stolice na pritomnost 



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 88 z 107 

 

rakoviny. 

Steps to take To complete your test, please:  

 

1) Call your GP to get a TOSK test prescription  
2) Collect your prescription and the TOSK test from your 

pharmacy 
3) Complete the test at home by getting a sample of your stool 

and bring it to your GP  

 

Jak se dat vysetrit: 

1.    Zavolejte svemu praktickemu lekari aby Vam predepsal test 
TOSK 

2.     Vyzvednete si predpis and test z Vasi lekarny 

3.     Odeberte vzorek sve stolice a prineste jej svemu lekari  

Endorsement The Department of Health and the Insurance company ABC/Chamber 
of doctors recommends you to take part in this screening in the interest 
of your health and for many more healthy years of life. 

 

Ministerstvo zdravotnictva a poistovna ABC/komora lekaru Vam 
doporucuje zoucastnit se tohto testu v zaujmu Vaseho zdravi a pro 
mnoho zdravych let kvalitniho zivota.  

Planning tear-
off 

We recommend using a tear-off slip either: 

● for all letters 
● for at least one letter 
● Frame the steps to take in a planning format   

 

Bottom of the 
letter 

We suggest just keeping the second paragraph on contacting the 
insurance company for more information, if needed. 

Current business-as-usual letter 
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Example BIT-style treatment letter - Loss-frame  
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Every letter should have the same title, first paragraph, call to action, steps to take to get screened, 

endorsement and planning tear-off slip. The only variation should be in the headline behavioural 

message and the follow-up behavioural paragraph.    
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3. Detailed comments on each letter 

In this section, we share the detailed comments on your draft letters. Normal text are BIT’s comments, 

in Cursiva are our suggested wordings, and in Red are major important points to pay attention to.  

Letter 1: Fear of painful physical examination  

Overall 

comments 

This is a well-formulated message but we don’t think it merits a 
standalone letter, because 1) letting people know that the test is 
completely painless should be normal and included in all 
standard letters, 2) the letter lacks other important information, 
such as the explanation of screening’s purpose, how it’s done 
and how people can complete it.  

 

Letter 2: Gain frame - Recommended for trial   

Headline Get screened to improve your chances for successful treatment.   

Main message Attending bowel cancer screening allows for early cancer 
detection that increases/doubles1 the likelihood of successful 
treatment and recovery.  

Graph There is no definition of what x and y axis stand for - we assume 
based on your description, it's meant to show the relationship 
between time of detection and likelihood of successful treatment. 
If that is the case, it should look like this?  

 

1 This is a UK specific statistic (https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-

statistics/statistics-by-cancer-type/bowel-cancer/survival#heading-Three) - please either use the figure 
relevant for the Czech Republic or just use the general ‘increases’.  

https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/bowel-cancer/survival#heading-Three
https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/bowel-cancer/survival#heading-Three
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The current too simplistic version does not inspire trust. I assume 
this is a placeholder but it would be best to show the focus group 
the actual figure to see whether people can actually interpret it 
correctly (which may be an issue in general population).   

Broader 
message 

It is better to be safe than sorry (Opatrnosti nikdy nezbývá). The 
test can help you to gain peace of mind, knowing you’re safe. 
And if the test detects an issue, know that 9 out of 10 people will 
be cured if bowel cancer is found early.2  

 

Letter 3: Loss frame - Recommended for trial    

Headline Missing out on your bowel screening can put your life in danger.  

Main message  Failing to attend bowel cancer screening can lead to late cancer 
detection that increases/doubles3 your chance of dying.  

Graph Same as in letter 2 (above).   

Broader 
message 

Warning: The paragraph is gain-framed - copied from the 
previous letter. For consistency, it needs to be reworded to 
be loss-framed. 

 
2 Caution: this is a UK specific statistic (http://www.healthscotland.scot/media/1621/bowel-screening-

booklet_nov17_english.pdf )  - the recovery rates are likely to be different in the Czech Republic. If you were to 
use this message, please find the relevant statistical information to back it.  

3  Caution: This is a UK specific statistic (https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-

statistics/statistics-by-cancer-type/bowel-cancer/survival#heading-Three) - please either use the figure 
relevant for the Czech Republic or just use the general ‘increases’.  

http://www.healthscotland.scot/media/1621/bowel-screening-booklet_nov17_english.pdf
http://www.healthscotland.scot/media/1621/bowel-screening-booklet_nov17_english.pdf
https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/bowel-cancer/survival#heading-Three
https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/bowel-cancer/survival#heading-Three
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It is better to be safe than sorry (Opatrnosti nikdy nezbývá). We 
have one of the world’s highest cancer incidence and mortality, 
partly due to lack of prevention. Every year, X many Czechs are 
diagnosed with bowel cancer and X die.  

 

If you were diagnosed late, would you regret not having taken 
the early detection test?   

 

Letter 4: Relatives - Recommended for trial    

Headline Get screened to be here longer to enjoy the time with your 

relatives.  

Main message  Current ‘We know it’s difficult to overcome laziness’ could make 
people think that getting screening is difficult or give them the 
license to use this excuse. 

 

We recommend to just focus on the main message:  

Taking this test can help you to gain peace of mind, knowing 
you’re safe and healthy for you and your family.   

Photo Warning: We recommend not to use any photos for the 
following reasons. 1) To have a clean test. If one treatment 
letters has a photo, whilst others do not, we will not be able to tell 
whether any difference in effect is due to the messaging about 
relatives or the photo. 2) We tend to find that people cannot 
identify with stock photos and don’t trust the whole 
communication because this type of messaging has been so 
often used in marketing.    

Broader 
message 

Current ‘Better for you to be afraid than for your family to be 
worried’ sounds too concerning.  

 

We suggest instead:  

If the test detects an issue early, you and your family can be 
reassured - you’ll have the best chance at successful treatment 
and recovery, as 9 out of 10 people are cured if bowel cancer is 
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found early.4  

 

So get screened to stay safe and to stay healthy and enjoy your 
time with those who care about you.   

 
Letter 5: Lottery - Recommended for trial   

Headline Get screened and take the chance to win a car in our lottery!  

First paragraph For consistency, it should remain the same as in other letters 

(e.g. We’re inviting you to a preventative screening..).  

Main message  We decided to organise a lottery for those due to attend their 
routine screening. If you take your bowel cancer screening test  
by XX (a deadline would increase people’s confidence in this), 
you will be entered into a lottery to win one of three cars. 

Photo Warning: We recommend not to use any photos for the 
reasons explain in letter 4. Also to note is that Skoda’s usage 
rights may not enable you to use the photo anyway. 

Call to action Use the standard one, including a mention of the lottery: Don’t 
miss out on this unique chance to win a car.   

Other Evidence suggests that regret lotteries could be even more 
effective than traditional lotteries. In a regret lottery, people 
are told they will lose their prize if they had not completed a 
desired behaviour.5 This idea draws on the prospect theory that 
tells us that people on average are more sensitive to losses than 
gains.6  

 

 
4 Caution: this is a UK specific statistic (http://www.healthscotland.scot/media/1621/bowel-screening-

booklet_nov17_english.pdf )  - the recovery rates are likely to be different in the Czech Republic. If you were to 
use this message, please find the relevant statistical information to back it.  

5 Volpp, K. G., John, L. K., Troxel, A. B., Norton, L., Fassbender, J., & Loewenstein, G. (2008). Financial 

incentive–based approaches for weight loss: a randomized trial. Jama, 300(22), 2631-2637. 

6 Tversky, A., & Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. 

Journal of Risk and uncertainty, 5(4), 297-323. 

http://www.healthscotland.scot/media/1621/bowel-screening-booklet_nov17_english.pdf
http://www.healthscotland.scot/media/1621/bowel-screening-booklet_nov17_english.pdf
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For instance, in a BIT trial in Denver, we entered utilities 
customers into a lottery to encourage them to sign up for 
automatic payments.7 However, we informed them that if they fail 
to sign up and are drawn, they will lose the prize. This loss-
framed lottery generated 30% more sign-ups than the classic 
lottery. 

 

Suggested wording: “You have been entered into a Department 
of Health’/Insurance company X’s lottery to win one of three 
available cars. But there’s a catch: to be in with a chance of 
winning you must get screened before the draw in January.” 

 
Letter 6: Free health check 

Overall 

comments 

We don’t think this merits a standalone letter, because 1) 
everyone should know the screening is free; 2) the letter lacks 
other important information, such as the explanation of 
screening’s purpose, how it’s done and how people can complete 
it; 3) in the Czech context people are used to getting free health 
care. 

Headline Get screened for free. OR Take up our offer of getting screened 
for free.    

Other 
comments 

Whilst it’s important to make the language intelligible for average 
readers, we think it would be better to avoid overly familiar and 
casual language that may not seem appropriate, given the 
messengers (the Minister of Health and the CEO of Insurance 
Company) and the seriousness of the topic. 

 
Letter 7: Steps to get screened  

Overall 

comment 

We don’t think this merits a standalone letter, because 1) 
everyone should be told how exactly they can get screened; 2) 
the letter lacks other important information, such as the 
explanation of screening’s purpose, etc.  

Headline The current one works well.  

 
7 The Behavioural Insights Team (2017). Update Report 2016-2017, p.49. 

http://www.behaviouralinsights.co.uk/wp-content/uploads/2017/11/BIT-APAC-report-update-final.pdf 
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Main message  Current ‘If you are interested in this free health check…’ attracts 
people’s attention to the fact that the screening is optional and 
non-compulsory. Instead, we suggest: ‘To complete your routine 
bowel screening,...’. 

 

The guidance on the main steps should explain how people can 
complete the screening - from the first call to their doctor until it’s 
final completion.  

 

Currently, this is not the case and the steps are confusing - as it 
is my understanding that for bowel screening, one does not need 
to see a specialist or a gynecologist but can get the TOSK 
prescription from their GP?  

 

If this is the case, the instructions should be: 

1) Call your GP to get a TOSK test prescription 
2) Collect your prescription and the TOSK test from your 

pharmacy 
3) Complete the test at home and bring it to your GP 

 
Letter 8: Official call to action  

Overall 

comment 

We don’t think this merits a standalone letter, because 1) a 

clear simple call to action should feature in all letter by default; 

2) the letter lacks other important information, such as the 

explanation of screening’s purpose, how people can get 

screened, etc. 

Headline This should be ‘Invitation to routine bowel cancer screening’, 

instead of ‘Invitation to health check’. 

Main message The call to action is good but ideal would be a more specific 

one as suggested by BIT in Table 1 (e.g. To complete your 

screening, please call your GP to get your bowel screening 

test.) 

 

Letter 9: Highlighting symptoms  
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Overall 

comment 

This letter with a list of symptoms risks to inadvertently 

mislead people and may create avoidance, due to mentioning 

specific bowel movement-related symptoms.  

The purpose of the routine screening is for the whole population 

at risk - with currently no symptoms - to get screened. Those who 

have symptoms should be contacting their doctor asap, and not 

wait for a routine screening. 

Read quickly, this letter could make people think that only those 

experiencing some issues should take the test. This could 

backfire and reduce attendance. We recommend to exclude 

this letter altogether and if necessary, have the symptom 

information at the back of the letter or in a leaflet.  

Příloha 3: Hodnocení BIT po 3. kole úprav 

Improving bowel cancer screening invitation letters in the Czech Republic: BIT’s 3rd round of 
comments 

 

Main comments 

● We welcome the letter simplification and standardisation. The shorter letters are punchier and 

given that we only vary the headline behavioural message, we would be able to attribute any 

difference in the effect to the sole message.  

● We welcome the exclusion of the free health check letter.  

● There is a minor point on the readability: The font size could be bigger for all text - and especially 

for the blue box. For instance, in the UK, the font has to be between 12-14 to ensure that especially 

older people can read the text properly.   

In line with our previous (Round 1 and Round 2) comments:  

 

● We need to change the existing selection of letters to increase the chances of your trial being 

effective. As of now, only gain and loss frame have been shown to work based on the current 

academic evidence. We recommend including letters drawing on planning, enhanced active 

choice or social norms, if you want to design several letter versions (given we know lotteries will 

not be tested in the field). 

 

● We strongly advise to include a title and information about how to get screened to all letters. 

The call to action already included in all letters (‘Objednejte se…’) should also be highlighted. As 
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previously said, from an ethical perspective, everyone should have the right to equal access to the 

same basic information to enable them to attend. 

● We recommend major rewording of the gain and loss frame, as well as some changes to the 

relatives-focused letter. As currently worded, gain and loss frame need to be rephrased to be 

personalised and linked directly to the action we want people to perform (If you attend, you will 

gain x; If you will not attend, you will lose Y).  

● We suggest to drop letters 1, 4 or 5, 6,7,8 and instead use different messages that could have a 

higher success chance, based on existing evidence: planning, enhanced active choice, social 

norms, regret lottery.   If you will not test these (planning at the very least!), you may miss out on 

the chance to make a difference and detect an effect in the field trials.   

 

Summary 

Letter type BIT’s advice Effective based on evidence Recommended for testing 

Letter 1 Fear of 
physical exam  

Does not merit to be tested as a 
standalone letter. 

No evidence to our 
knowledge. 

NO - Include the message 
in other letters. 

Letter 2 Gain 
frame 

Suggested major improvements. Some positive evidence. YES 

Letter 3 Loss 
frame 

Suggested major improvements. Some positive evidence. YES 

Letter 4 Relatives Suggested improvements. No evidence to our 
knowledge. 

Just test one of these 2. 

Letter 5 Relatives Suggested improvements. No evidence to our 
knowledge. 

Letter 5 Lottery No comment. Some positive evidence. YES.  

Letter 6 Steps to 
get screened 

Does not merit to be tested as a 
standalone letter. 

No evidence to our 
knowledge. 

NO - Include the message 
in other letters. 

Letter 7 Official 
call to action 

Does not merit to be tested as a 
standalone letter. 

No evidence to our 
knowledge. 

NO - Include the message 
in other letters. 
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Letter 8 
Symptoms 

Do not use the letter. No evidence to our 
knowledge. 

NO - See Round 2 
comments. 

Letters to test 
instead 

Planning, Social norms, Regret lottery, Enhanced active choice 

1 ) Comments for all letters  

Title We strongly recommend for all letters to have a clear title. We think there are 2 main options 

- it would be great, if you could test them with the focus groups:   

1) Pozvanka k preventivnimu vysetreni kolorektalniho karcinomu/rakoviny. The 

concern is this may sound too scientific and the word ‘colorectal’ will make people 

think of colonoscopies.  

2) Pozvanka k preventivnimu vysetreni vzorku stolice na rakovinu. This is perhaps more 

graphic but could help people to understand immediately the nature of the test.  

Steps to take We also strongly recommend to include the key steps on how to complete the screening in 

all letters. This will help all the people to know what it entails. This is even more important, 

given the information available online is not very clear. 

Call to action We suggest to make your current call to action included in all letters (‘Objednejte se prosim 

k svemu lekari…’) visually salient (e.g. highlighted). 

 

2) Comments on individual letters 

Letter 1 - 

Pain 

Does not merit testing.   

Letter 2 - 

Gain frame 

As previously recommended, we strongly suggest a rewording of the main message, as follows: 

 

Vysetreni vzorku stolice Vam muze zachranit zivot. Kdyz rakovinu diagnostikuji v pocatecnim 
stadiu, sance na vyleceni je velmi vysoka. 9 z 10 Cechu diagnostikovanych brzi jsou uplne 
vyleceni.i ii  

 

We again suggest dropping the figure to avoid confusion or at the very least clearly state what 
the x and y axis stand for. 



   

 

 

Design zvacích dopisů  Stránka 100 z 107 

 

Letter 3 - 
Loss frame 

As previously recommended, we strongly suggest a rewording of the main message, as follows: 

 

Premeskani vysetreni vzorku stolice Vas muze stat zivot. Kdyz rakovinu diagnostikuji v 
neskorem stadiu, pravdepodobnost umrti je daleko vyssi.  

 

Kazdy druhy Cech diagnostikovan pozde zemre.iii Kdyby vas diagnostikovali prilis pozde, 
nelitovali by ste, ze ste promarnili sanci na preventivni vysetreni?iv  

 

We again suggest dropping the figure to avoid confusion or at the very least clearly state what 
the x and y axis stand for.  

Letter 4 & 5 - 
Relatives 

Please select just one version of this letter. We don’t think it’s worth to test 2 versions of the 
same letter, when we could be testing an entirely different one. We still don’t recommend using 
photos (Round 2 comments), but if you insist we prefer the second one. But you can read about 
our Organ donation trial to see how stock pictures can backfire.v 

 

We suggest some minor wording changes: Drop ‘try to overcome your laziness’. Maybe you could 
strenghten the message by saying:  

 

Kdyby slo o zdravi Vaseho blizkeho, chteli by ste aby ste dali preventivne vystrerit. Udelejte pro 
ne to iste - nechte se vysetrit abyste tu pro ne mohli zustat co nejdele.vi   

Letter 6 - 
Lottery 

This letter is fine as it is but we recommend testing another version with a regret lottery (see BIT 
letter suggestions below).  

Letter 7 - 
Steps  

We believe these are not the correct steps - as suggested by the official guidance available 
online.vii The steps should be:  

 

1) Call your GP to get a TOSK test prescription  
2) Collect your prescription and the TOSK test from your pharmacy 
3) Complete the test at home by getting a sample of your stool and bring it to your.  

 

Issues with your steps 

 

- It is not correct that people need to collect just a test-tube - they need to get a TOSK 
test. In fact, if people just needed a ‘test-tube’ rather than the FOBT test, why would 
they not just bring their sample collected in anything?   
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Even if the process you describe would be correct:  

- There is a first step missing: Call their GP to get an appointment as you say elswhere in 
the letter.  

- There is an intermediary step missing: 2. Collect a sample of your stool and put it in the 
test-tube.).  

Letter 8 Does not merit testing.    

Letter 9 Does not merit testing.    

 

 

 

3) BIT’s new letter suggestions  

Planning 

 

As mentioned in our round 1 comments, a similar tear off slip increased attendance by 16% (ca 2 
percentage points) in our Australian trial, compared to the standard letter.viii   

 

 

 

Social norms 

 

Vacsina Cechu se ucastni pravidelneho preventivniho vysetreni vzorku stolice.ix Ste v mensine - 

tech kteri se zatim nedostavili. x   

Regret 

lottery 

Zaradili sme Vas do sloslovani o jeden z 3 automobilu a dalsi ceny. Aby ste vsak mohli vyhrat, 
podminkou je zucastnit se na vysetreni vzorku stolice.xi    

Enhanced 

active choice 

 

Rozhodnuti je na Vas: 

 

❏ Zucastnim se vysetreni vzorku stolice a zvysim sve sance na uplne vyleceni, kdybych mel 

rakovinu. 
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❏ Nezucastnim se vysetreni a beru na vedomi, ze ma sance na vyleceni muze byt o vic nez 

polovinu mensi, kdyby mne diagnostlikovali pozde.xii 

 

Endnotes 

 

 

i Table 3 on page 7 shows that 90% of people diagnosed at Stage 1 survive.  

http://www.crcprevention.eu/res/file/media2013/booklet-media.pdf. 

ii English version: Completing the screening can save your life. If you get diagnosed early, you are much more 

likely to get cured. 9 of 10 Czechs who are diagnosed early are cured.  

iii Table 3 on page 7 shows that 50% of people diagnosed at Stage 3 survive.  

http://www.crcprevention.eu/res/file/media2013/booklet-media.pdf. 

iv English version: Missing out on the screening can cost you your life. When cancer is diagnosed late, the chances 

of survival are much smaller. 1 in 2 Czechs who are diagnosed late die.  

v Behavioural Insights Team. (2013). Applying behavioural insights to organ donation: Preliminary results from a 

randomised controlled trial. Cabinet Office London, 1-
11.https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/26710
0/Applying_Behavioural_Insights_to_Organ_Donation.pdf 

vi If the health of your loved one was at stake, you’d want them to get screened. Do the same for them - get 

screened to be here for them longer.  

vii http://www.kolorektum.cz/index.php?pg=pro-verejnost--kolorektalni-screening--co-me-ceka--test-okultniho-

krvaceni-do-stolice 

viii Behavioural Insights Team (2016). Update Report 2015-16. 

ix Whilst the response rate to invitations is 25%, calculations show that the average attendance might be closer 

to 60%. This should be confirmed with UZIS.  

x English version: The majority of Czechs takes part in the routine preventative bowel screening. You are in the 

minority of those who did not complete the screening so far. 

xi English version: You have been entered into a lottery to win one of three cars and other prizes. However, to be 

able to win, you need to attend your bowel cancer screening.   

xii English version: You have the following choice:  1) Complete the bowel cancer screening and increase your 

chances for recovery, should you be diagnosed with cancer. 2) Not to complete the screening and acknowledge 
that you might more than halve your chances for recovery, should you be diagnosed too late.  
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Příloha 4: Hodnocení BIT po 4. kole úprav 

Czech cancer screening invitation letter trial 

Fourth round of comments from BIT  

 

Main comments 

● We welcome the letter standardisation, inclusion of social norms, enhanced active choice and 

planning letters; and the exclusion of the ‘painless health check’ letter.  

● However, we note that all letters should have a clear main title so that it is immediately 

obvious what the letter is about. It is also paramount to list the correct steps to be taken to 

complete the test and to consider whether these will need to vary depending on the cohort 

(i.e. for cervical and bowel non-attenders, will we need add steps on how to attend cervical 

screening?). 

● We strongly recommend rewording the main behavioural messages in the most promising 

letters, as follows (See more in Section 2 - Comments on individual letters):  

○ Use the Czech survival statistics for the gain-frame letter and mortality statistics for 

the loss-frame letter. Add a sentence on anticipated regret to the loss-frame letter. 

○ Make major revisions to the planning letter. 

○ Slightly reword the social norm letter.  

Summary   

Letter type Suggested 
improvements 

Recommended for focus group testing 

Letter 1 Gain frame Major  YES 

Letter 2 Loss frame Major  YES 

Letter 3 & 4 Relatives Minor  Just test one of these 2. 

Letter 5 Lottery No comment. YES 

Letter 6 & 7 Official call to 
action 

Minor  Just keep one of these 2 letters. Ideally, include 
the message in other letters. 

Letter 8 Symptoms Do not use the letter. NO - See Round 2 comments. 

Letter 9 Social norms  Medium  YES 
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Letter 10 Active choice Minor  YES 

Letter 11 Planning Major YES 

1) Comments for all letters   

The following comments apply to all letters: 

Title (e.g. subject 

line) 

We strongly recommend for all letters to have a clear title. We think there 

are 2 main options - we would propose testing these with the focus groups:  

 

1) Pozvanka k preventivnimu vysetreni kolorektalniho 

karcinomu/rakoviny. The concern is this may sound too scientific and 

the word ‘colorectal’ will make people think of colonoscopies.  

2) Pozvanka k preventivnimu vysetreni vzorku stolice na rakovinu. This is 

perhaps more graphic but could help people to understand 

immediately the nature of the test.  

Steps to take The steps need to be consistent across letters and correct. Currently, we have 

only 2 steps in all letters, except for Planning where we have 4. 

 

It is imperative to clarify what the steps are (maybe with UZIS?) and 

communicate them consistently. These may be :  

1) Make an appointment with your GP 

2) Collect the test tube from your GP 

3) Collect a stool sample at your home 

4) Bring the sample to your GP 

 

Related point is that we need to clarify whether these steps need to vary 

depending on the type of cohort (i.e. bowel non-attender, bowel and cervical 

non-attender or bowel, cervical and breast non-attender). For instance, in the 

letter for bowel and cervical screening non-attender, we would need to add 

steps on how to complete cervical screening.  

Call to action The current call to action could be clearer. We suggest just: 

 

‘Objednejte se prosim k svemu lekari co nejdriv, dle doporuceni Ministerstva 

zdravotnictvi.’xii 
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Personalisation It would be great if we could address the letter recipient by name, i.e. Dear 

Miss Novakova. 

 

2) Comments on individual letters  

Letter 1 - Gain 

frame 

As previously recommended, we strongly suggest rewording the main message - 
i.e. to use the “9/10” statistic, as follows: 

 

Vysetreni vzorku stolice Vam muze zachranit zivot. Cim drive se nemoc 
diagnostikuje, tym vacsi je sance na vyleceni. 9 z 10 Cechu diagnostikovanych brzi 
jsou uplne vyleceni.xii xii  

 

We again suggest dropping the chart to avoid confusion, or at the very least clearly 
stating what the x and y-axis stand for. 

Letter 2 - Loss 
frame 

As previously recommended, we strongly suggest rewording of the main message. 
Please use the statistics on every 2nd Czech dying due to late diagnosis and the 
anticipated regret formulation. This is one of the most promising messages  
according to the literature. 

 

‘Premeskani vysetreni vzorku stolice Vas muze stat zivot. Cim pozdeji rakovinu 
diagnostikuji, tym vyssi je pravdepodobnost umrti.  

 

Kazdy druhy Cech diagnostikovan pozde zemre.xii Kdyby vas diagnostikovali prilis 
pozde, nelitovali by ste, ze ste promarnili sanci na preventivni vysetreni?xii/ 

 

We again suggest dropping the chart to avoid confusion, or at the very least clearly 
stating what the x and y axis stand for.  

Letter 3 & 4 - 
Relatives 

See previous comments rounds. We suggest using the cognitive dissonance 
formulation below: 

 

Kdyby slo o zdravi Vaseho blizkeho, chteli by ste aby ste dali preventivne vystrerit. 
Udelejte pro ne to iste - nechte se vysetrit abyste tu pro ne mohli zustat co 
nejdele.xii   

Letter 5 - 
Lottery 

This letter is fine as it is, but we recommend testing another version with a regret 
lottery (see previous comments rounds).  
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Letter 6 & 7 - 
Official strong 
call to action 

The two letters seem virtually identical - we suggest just selecting one.  

 

To strengthen the message, we recommend using personalisation:  

Ste v rizikove vekove skupine pro rakovinu tlusteho streva, ktera ma v Ceske 
Republice nadprumnerne vysoky vyskyt.xii  

Letter 8 - 
Symptoms 

Does not merit testing. See previous rounds of comments. 

Letter 9 - Social 
norms 

We suggest making the message clearer, as follows:  

Vetsina vasich vrstevniku se pravidelne ucastni tohto vysetreni.xii  

Vy ste zatim v mensine tech kteri se nedostavili. xii   

Letter 10 - 
Enhanced 
active choice 

We could improve the formulation so that the two statements are clear opposites, 

as follows:  

 

Rozhodnuti je na Vas: 

 

❏ Zucastnim se vysetreni vzorku stolice a zdvojnasobim sve sance na uplne 

vyleceni, kdybych mel skore stadium rakovinu. 

❏ Nezucastnim se vysetreni a beru na vedomi, ze ma sance na vyleceni muze 

byt o vic nez polovinu mensi, kdyby  mne diagnostlikovali pozde.xii 

Letter 11 - 
Planning 

We have the following major comments:  

 

1) Have the tear-off slip at the bottom of the letter - it looks odd and is not 

practical for it to be in the middle. 

2) Again, the steps to take the test need to be consistent across letters. In 

this version we say people have to first make an appointment with their GP 

and only then can they get the test tube. Is that the case? If so, this needs 

to be reflected in all letters. 

3) Perhaps for clarification we could add ‘...prilepte si tento listek na lednici a 

naplanujte sve vysetreni.’xii 

4) We could improve the messaging by applying the concept of  ‘head start’ - 

giving people the impression that they already made a first step in the 

process by adding a ‘Receiving the invitation’ step (which has already been 

completed) 
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