
Popis frameworku REDCap 
REDCap (Research Electronic Data Capture, https://projectredcap.org/ ) je framework        
poskytující webovou aplikaci pro sběr medicínských výzkumných dat vyvíjený Vanderbilt          
University zdarma pod akademickou licencí Vanderbilt University (přístup ke zdrojovému          
kódu, nemožnost šíření bez souhlasu autora). Framework je vytvořen v skriptovacím jazyku            
PHP a k ukládání dat využívá databázi MySQL . Umožňuje všechny základní služby k             
nastavení práv přístupu řešitelů klinické studie, návrhu klinických studií, zadávání dat,           
přístupu k datům a dynamické vyhodnocení a zobrazení základních statistik uložených dat            
formou webové služby a formou mobilní aplikace pro operační systémy Android a iOS, dále              
nábor dat přímo od účastníků studie pomocí anket (surveys ). Kromě toho umožňuje přístup             
k datům pomocí application programming interface (API) se zveřejněnými snippety v           
programovacích jazycích PHP , Perl , Python , Ruby , R a pomocí unixového cURL . Klinické            
studie, které by vyžadovaly další funkcionalitu, mají možnost využít rozšíření scriptovaná v            
PHP, která jsou dvojího druhu – Plugins umožňující programovanou práci s daty a Hooks              
umožňující měnit vzhled stránek, které slouží pro zadávání dat. Základním jazykem           
REDCap je angličtina, překlad je možný pouze pomocí Hooks . 
 

Instalace 
Zdrojový kód je dostupný po zavázání se dodržovat podmínky Vanderbilt University (zákaz            
distribuce zdrojového kódu, citace článků) a po podání žádosti o přístup do komunitních             
webových stránek (https://projectredcap.org/resources/community/). Zadané údaje včetně      
uvedeného akademického pracoviště jsou kontrolovány pracovníky Vanderbilt University a         
po schválení je umožněn přístup k technické dokumentaci projektu a jednotlivých verzím            
zdrojového kódu. 
 
Instalace probíhá pomocí umístění zdrojových souborů frameworku na webový server a           
načtení instalační webové stránky (install.php ) ve webovém prohlížeči, v níž je možno            
nastavit všechny nutné parametry pro první spuštění (spojení s MySQL databází, název            
projektu, přístupové údaje administrátora). Instalační skript přímo vytvoří další soubory a           
zajistí správné nastavení včetně kontroly přístupu do databáze, komunikaci přes HTTPS           
protokol (SSL). Po přihlášení administrátora je možné nastavit formu přihlašování ostatních           
uživatelů, které je umožňěno buď klasickou kombinací přihlašovací jméno a heslo nastavené            
přímo v REDCap, či pomocí shibboleth přes LDAP server. Uživatelé se mohou podílet na              
mnoho klinických studiích s různě nastavenými právy přístupu a zápisu v každé části každé              
studie. 
 

Vytváření projektu 
Po přihlášení (obrázek 1) se uživateli zobrazí jemu přidělené projekty, které lze různě             
organizovat do vzájemně souvisejících skupin (obrázek 2). Založit nový projekt lze pomocí            
průvodce (obrázek 3), který po jednotlivých krocích provede uživatele veškerým nastavením           
včetně možnosti zobrazení návodných videí. Je možné nastavit longitudinální sběr dat s            
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nastavením návštěv pacientů a určením, která data budou zadávána při které návštěvě, dále             
lze nastavit více ramen studie, rozesílání online dotazníků, automatické vytváření ID           
jednotlivých účastníků, automatizované plánování návštěv v kalendáři a randomizace         
pacientů do jednotlivých skupin. 
 
Hlavní částí přípravy projektu je zadání položek, které budou při klinických návštěvách            
pacientů shromažďovány (obrázek 4). Možné je ukládat data jako text (s možností rozličné             
validace formátu – číslo, celé číslo, telefonní číslo, poštovní směrovací číslo, e-mail či čas a               
datum), odpověď na otázku multiple-choice question, nahrávání souboru, počítaná hodnota          
(se zadáním vzorce, který vypočítá výsledek) a mnohé další. Vytvářením položek uživatele            
provede video. Jednotlivé databázové otázky se mohou zobrazovat pouze za předem           
určených podmínek (např. pouze pokud je účastníkem studie mužského pohlaví nebo např.            
pokud pacient naplní určitá diagnostická kritéria kontrétní nemoci atp.). To umožňuje tzv.            
branching logic zadaná u každé položky (pokud se zadaný vzorec vyhodnotí jako True ,             
otázka se zobrazí). U každé položky je navíc určeno, zda je nutně vyžadována (required) –               
pokud není taková vyplněna, uživatele systém upozorní – a zda položka obsahuje osobní             
údaje – taková při exportu datasetu může být snadno vyřazena či anonymizována. 
 
Strukturu projektu je možné exportovat v CSV formátu (coma separated value ) a následně             
znovu importovat. Upravením CSV souboru lze velmi snadno editovat množství položek           
najednou či vytvářet obdobné projekty s jistou modifikací. Toho lze také dosáhnout přímo v              
REDCap zkopírováním projektu pod jiným jménem a následnou editací po položkách. 
 
Přístup ke každé množině jednotlivých položek lze omezit, příp. vytvářet určité role s různě              
nastavenými právy ke čtení a k zápisu (např. studijní sestra zadávající osobní údaje a              
základní vitální parametry, neurolog zadávající pouze výsledky neurologického vyšetření,         
psycholog zadávající pouze výsledky psychologického vyšetření, řešitel studie, který má          
přístup ke čtení všech položek, administrátor, který může editovat všechny položky a            
opravovat data atp.). Krom toho lze u každého uživatele či skupiny uživatelů lze nastavit              
expiraci přístupu, práva k úpravě struktury projektu, práva k úpravě přístupových práv            
ostatních uživatelů a vytváření přístupových skupin uživatelů, práva k exportu dat s osobními             
údaji, anonymizovaných dat a dat bez osobních údajů, práva zobrazovat dynamické           
statistiky, práva upravovat návštěvy v kalendáři, práva mazat záznamy, práva importovat           
data, práva přistupovat k REDCap přes API a práva přistupovat k REDCap přes mobilní              
aplikaci. 

Zadávání dat 
Velkou silnou stránkou REDCap je přehledné a intuitivní zadávání dat. U dobře vytvořeného             
projektu je na první pohled jasné, jaká data je ještě potřebné zadat (obrázek 5) pomocí               
intuitivního semaforového zobrazování (zelená – úplná data, žlutá – neověřená data,           
červená – neúplná data). 
 
Data lze zadávat přímo ve webových formulářích (nejčastější způsob, obrázek 6), dále            
pomocí mobílní aplikace, přes API, importem dat z CSV či XML souboru a v neposlední řadě                
také importem dat z externí databáze pomocí dynamických SQL dotazů. Další výhodnou            



možností je nechat účastníky studie zadat data přímo pomocí internetové ankety (surveys ).            
REDCap umožňuje distribuovat odkazy pro vyplnění ankety pacientem rovnou několika          
způsoby – e-mailem (pakliže je definována položka e-mail), kombinací přihlašovacího          
odkazu a hesla a následně tištěným QR kódem. 

Export dat 
U každého projektu je možné pravidelně kontrolovat kvalitu zadávaných dat; před každým            
exportem dat je to velmi žádoucí. Kontrolovat lze počet chybějících položek, počet            
chybějících vyžadovaných (required ) položek, nesprávný formát zadaných dat, data mimo          
povolené rozmezí (např. záporná hmotnost atp.), provést kontrolu skrytých položek, kontrolu           
hodnot multiple-choice otázek, kontrolu vypočítaných hodnot a dále zobrazit data nesplňující           
uživatelem definované podmínky. 
 
Zadáná data lze dynamicky analyzovat přímo v REDCap pomocí souhrnných přehledových           
statistik (obrázek 7) – u každé otázky lze zobrazit počet vyplnění, počet chybějících dat,              
počet unikátních hodnot, minimum, maximum, průměr, směrodatnou odchylku, sumu,         
vybrané percentily (5%, 10%, 1. kvartil, medián, 3. kvartil, 90%, 95%) a dále graf či               
histogram. 
 
Exportovat data lze v různých formátech – coma separated values (CSV), formát SPSS,             
formát SAS, formát R, Stata Statistical Software a CDICS ODM (XML). Export lze provést s               
různým nastavením (vyloučení osobních dat, vyloučení neúplných dat, hashování id atp.).           
Lze nastavit i různé podmnožiny položek k exportu a k exportu vybrat různé návštěvy, daný               
výběr lze pojmenovat a pravidelně exportovat data s identickým nastavením a vést evidenci             
jednotlivých exportů dat. 
 
 
  



 
 
 

 



 

 

 
 





 

 

  



Rozšíření 
V současné je ve vývoji a částečně již v provozu několik rozšíření (plugins , hooks ) REDCap               
pro účely Neurologické kliniky – rozšíření Labor , které umožňuje vkládat laboratorní hodnoty            
pomocí metody Copy&Paste, přičemž jednotlivé položky jsou identifikovány pomocí         
regulárních výrazů, rozšíření CopyFromLastEvent (repozitář je k dispozici veřejně na          
adrese https://github.com/PavelDusek/REDCapCopyFromLastEvent), které umožňuje    
jedním stiskem tlačítka zkopírovat hodnoty z předchozí návštěvy do aktuální a následně            
pouze upravit změny. Ve vývoji je velké rozšíření umožňující dynamicky zobrazovat snímky            
zobrazovacích vyšetření. Dále jsou v plánu další rozšíření, která umožňí exportovat data z             
REDCap v podobě lékařské zprávy o návštěvě, vylepší možnost objednávání pacientů na            
jednotlivé návštěvy a umožní dynamicky zobrazit vývoj některých parametrů v čase pomocí            
grafu přímo při zadávání dat (např. vývoj škály Parkinsonovy nemoci MDS-UPDRS v čase). 
 

Shrnutí 
REDCap je velmi vyspělý framework určený ke sběru klinických dat. Skutečnost, že je             
vytvořen v PHP a využívá MySQL, umožňuje velkou flexibilitu pro použití na běžných             
serverech typu LAMP; technická náročnost frameworku je díky tomu velmi nízká. Jako            
nevýhoda se tato skutečnost projeví při uložení velkého objemu dat, nicméně při běžném             
používání na středně velkém klinickém pracovišti jako je Neurologická klinika 1. LF UK je              
výkonnost základního virtualizovaného LAMP serveru dostatečná. V případě větších         
projektů (např. multicentrické studie) či studií, které využívají zpracování big data, by bylo             
určitým technickým řešením ukládání dat v externích projektech a do REDCap importovat již             
statisticky zpracované hodnoty přes API či je tam zobrazovat pomocí pluginů zajišťující            
komunikaci s jinými servery či pomocí dynamických SQL dotazů z externích databází. 
 
Uživatelské webové prostředí umožňuje velmi intuitivně vytvářet projekty, zadávat data,          
kontrolovat jejich kvalitu a exportovat je. Velmi pokročile je zajištěna ochrana osobních údajů             
s možností anonymizovat či vypustit určité položky. Komplexně je řešena otázka           
přístupových práv. Jistou nevýhodou REDCap je při vytváření projektu nemožnost online           
upravovat velké množství položek najednou, to lze však vyřešit exportem struktury projektu            
do CSV, úpravou tohoto souboru a zpětným importem. 
Případné nedostatky uživatelského prostředí při zadávání dat je možné řešit pomocí           
rozšíření (plugins, hooks). Ta mají horší technickou dokumentaci (pouze stručný popis           
několika funkcí, které lze použít), nicméně to do určité míry vynahrazuje mnoho            
publikovaných příkladů, jak rozšíření navrhovat. Rozšíření jsou zároveň jediným způsobem,          
jak vyřešit nevýhodu, že jediným jazykem REDCap je angličtina. Předklad uživatelského           
prostředí tak bohužel vyžaduje určité programátorské dovednosti. 
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