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Co bude obsahem této přednášky?
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1. Význam papírových formulářů

2. Problém digitalizace dat na reálném příkladu

3. Identifikace kritických míst při převodu dat

4. Inovativní způsob řešení - Formello

5. Rychlá ukázka programu

6. Shrnutí přínosu a dotazy



(Ne)nahraditelnost papírových formulářů
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• Proč digitalizovat?

• Nepochybně přináší řadu výhod

• Evidenční systémy, Databáze

• Problém digitalizace za každou cenu

• Někdy platí - „Zlatá tužka a papír“

• Jistota, které každý rozumí

• Přijímací testy, starší populace



Obě volby mají svá omezení
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Elektronické formuláře Papírové formuláře

Závislost na 
PC/Tabletu/Mobilu

Horší dostupnost dat

Náchylné na výpadek proudu Nutnost fyzicky skladovat



Co mají ale společné?

www.formello.cz | 5 

• Hlavní cíl je dostupnost dat

• Vyhodnocování, statistiky, analýzy

• Rozhodování

=> Potřeba zpřístupnit oba typy dat rovnocenně



Příklad z praxe
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• Projekt Centra pro studium dlouhověkosti (CELLO)

• NV18-09-00587 – Zabývá se dlouhodobou péčí pro pacienty s demencí a 

analýzou současného stavu u nás a v Evropě, možnosti transformace 

institucionální péče s ohledem na zlepšení kvality života, kvalitu péče a 

využití zdrojů

• doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D

• Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

• 500 respondentů

• 20 geriatrických funkčních vyšetření na jednoho

• => téměř 10 000 ručně vyplněných formulářů



Příklady formulářů
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Průběh sběru dat
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Fáze

Odborný výběr testů do výzkumu

Tvorba testů

Tisk formulářů

Sběr dat

Přenos dat do databáze

Procházení dat



Kritické fáze z pohledu digitalizace
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Kritické fáze z pohledu digitalizace
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Časová náročnost těchto fází
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Fáze Práce Přibližný čas

Tvorba formulářů 20 typů * 4h 80h

Přenos dat do 
databáze a kontrola

10 000ks * 2min 20s 388h

Celkem 468h

Finance (200 Kč/h) 93 600,00

• Tvorba 1 formuláře v MS Word – 4 hodiny
• Ruční přepis 1 formuláře do databáze – 2 minuty
• Kontrola správnosti dat 1 formuláře – 20 vteřin



Tvorba formulářů 20 typů * 4h 80h

Přepis dat do 
databáze a kontrola

10 000ks * 3min 20s 555h

Celkem 635h

Finance (200 Kč/h) 127 000,00

Tvorba formulářů 20 typů * 1,5h 30h

Skenování (Hromadný scanner 
s odesíláním na server)

10 000ks * 5s 14h

Přenos dat do databáze a 
kontrola

10 000ks * 1min 166h

Celkem 635h

Finance (200 Kč/h) 127 000,00



Stejný výzkum s 
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Fáze Práce Přibližný čas

Tvorba formulářů 20 typů * 2h 40h

Přenos dat do 
databáze

20 typů * 500 respondentů
* 2min

333h

Celkem 373h

Inovativní přístup s využitím aplikace 
pro podporu digitalizace - Formello



Časová náročnost těchto fází
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Fáze Práce Přibližný čas

Tvorba formulářů 20 typů * 2h 40h

Přenos dat do 
databáze

20 typů * 500 respondentů
* 2min

333h

Celkem 373h

Inovativní přístup s využitím aplikace 
pro podporu digitalizace - Formello

30min

20sec

10h

56h

66h



Funkce aplikace
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• Interaktivní průvodce přenosem dat

• Automatické vyhodnocení zaškrtávacích polí

• Komplexní editor pro tvorbu formulářů

• Možnost tisku i elektronického vyplnění

• Uložení dat i s oskenovaným dokumentem

• Přístup k datům pro analýzu

• Statistiky o zpracovaných formulářích

• Možnost sdíleného prostoru pro organizaci

• Lze řídit přístup dle rolí i uživatelů



Tvorba formuláře
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Správa formulářových šablon
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Automatizovaný průvodce přenosem dat
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Detailní prohlížení zpracovaných formulářů
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Administrace organizace
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Děkuji za pozornost 
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• Případné dotazy -> sustekp.work@gmail.com

• Děkuji Mgr. Anně Beránkové, Ivě Kolářové a Mgr. Radimu Krupičkovi, Ph.D.

za poskytnuté konzultace

Více informací o aplikaci naleznete na:
www.formello.cz


