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Posudek oponenta na bakalářskou práci  
 
Autor BP:  Benjamin Šimsa 
Téma BP:  Struktura incentivů v psychologickém výzkumu a integrita dat v 

randomizovaných studiích psychologických intervencí / The incentive 

structure of psychological science and the integrity of reported data in 
randomised controlled trials of psychological interventions 

Oponent:  Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.  

Na začátek svého posudku bych chtěla deklarovat, že mi bylo opravdovým potěšením práci číst 
a hodnotit a že si velice cením toho, že na naší fakultě vznikla takto zaměřená práce a v tak 
vysoké kvalitě. 

Vymezení tématu, oborové a osobní zdůvodnění tématu, relevance  

Téma je aktuální a relevantní pro studovaný obor. Oceňuji dobře zvolenou a zvládnutou 
aplikaci široké problematiky pochybných praktik ve vědě na obor psychologie. Potřebnost a 
relevance tématu jsou dobře zdůvodněné. Jako nedostatek vnímám malou propojenost tématu 
a provedeného empirického šetření, které je velmi kvalitní, ale zaměřené na podstatně užší 
problém, než jaký je nastíněný v teoretické části práce. 

Pojetí práce, její struktura  

Práce má standardní strukturu s oddělenou částí teoretickou (práce s literaturou) a empirickou 
(práce s empirickými daty). 

Práce s literaturou (tzv. teoretická část)  

Část Introduction je výborně napsaná a autor v ní uvádí čtenáře do relativně složité 
problematiky diskutabilních/pochybných praktik ve vědě obecně a v psychologii zvláště. Již 
z této části je patrné, že se autor dokázal v daném tématu velmi dobře zorientovat a že je 
obeznámený se všemi podstatnými zdroji k němu. To mu pak umožnilo formulovat kvalitní a 
srozumitelná shrnutí / vlastní myšlenky k problematice – např.   

“In order to improve research practices and prevent strategic game-playing in psychological 
research, wider, more structural changes of incentives (as opposed to the emphasis on individual 
integrity and better education and training in psychological research methods) might be 
needed.” (s. 8–9) 

Drobná výhrada k Introduction:  

• I přesto, že se jedná o “úvod”, tak tato věta “There is a growing body of evidence (from 
both qualitative and quantitative studies, as well as principal-agent models) that this is 
indeed the case.” by snesla doplnění o konkrétní zdroj/zdroje té zmíněné evidence. 
(Jedním dechem dodávám, že zdroje jsou uvedeny v dalších kapitolách… takže by 
stačilo asi i jen slíbit, že čtenář tu evidenci dostane k posouzení). 
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Kapitola 1 teoretické části srozumitelně a s porozuměním představuje NHST (Null hypothesis 
significance testing) přístup ve vědě a problémy s tímto přístupem spojené. Oceňuji přehlednou 
taxonomii pochybných výzkumných praktik (questionable research practices – QRP) a jejich 
zřetelného odlišení od záměrného podvádění ve výzkumu (research fraud). Rovněž prevalence 
QRP je velmi dobře popsána, včetně kontextu, resp. limitů jejího zjišťování. Oceňuji také 
shrnutí limitací výzkumů zaměřených na faktory ovlivňující QRP a podvody (1.5.7.).  

Drobná výhrada ke Kapitole 1:  

• “NHST still remains the dominant paradigm in behavioral data analysis (Nickerson, 
2000)” – vzhledem k tomu, že jde o argument týkající se současného stavu, tak by byla 
případnější novější citace. 

 

Kapitola 2 se zabývá strukturálními faktory v současné vědě (a v psychologii zvláště), které 
mohou výzkumníky podněcovat k pochybných výzkumným praktikám či přímo k podvodům. 
Autor se celkem podrobně věnuje „publikačnímu zkreslení“ (publication bias), který je ale spíše 
důsledkem strukturálních faktorů než příčinou. Příčinami jsou způsob hodnocení práce 
výzkumníků a způsob hodnocení kvality časopisů, které vedou jak výzkumníky, tak časopisy 
k tlaku publikovat články s větší šancí na citovanost, tj. články se signifikantními výsledky, což 
v konečném důsledku může výzkumníka dovést ke QRP a „paralelním efektem“ je pak také 
publication bias. Ale možná je to jen otázka definice publikačního zkreslení. Každopádně je 
třeba říct, že autor vztahy mezi všemi těmito „proměnnými“ (publication bias, tlak na 
výzkumníky, tlak na časopisy a QRP) popisuje zcela správně a srozumitelně. Podkapitola 2.3 
pěkně navazuje na otázku publikačního tlaku a dobře dokládá (ač pouze teoreticky) 
problematičnost současného hodnocení práce výzkumníků. Na druhou stranu je třeba říci, že 
v posledních letech dochází ke znatelnému progresu např. v tom smyslu, že výzkumy na 
menších souborech mají velmi omezené možnosti být publikovány v těch nejlepších časopisech 
apod. Zároveň se více řeší problematika “prolific” autorů. Celkově je vhodné se na problém 
QRP dívat nejen optikou motivace výzkumníků, ale i optikou „vnější regulace“ jejich práce 
(např. požadavky na otevřenost dat, preregistraci apod.). 

Drobné výhrady ke Kapitole 2:  

• překlep na s. 24: „… papers with null results are more likely to be cited (Duyx et al., 
2017)“ -> …less likely to be cited? 

• Podkapitola 2.1.6. není striktně vzato úplně relevantní (je o důsledcích QRP, a ne o jeho 
příčinách, což vnímám jako primární téma práce).  

Celkově je teoretická část práce na velmi vysoké úrovni, psaná srozumitelnou angličtinou, 
postavená na relevantních a aktuálních zdrojích (celkem téměř 100 zdrojů, převážně recentních 
vědeckých článků). Teoretická část má dobrou logickou strukturu, jednotlivé kapitoly plynule 
navazují, text je dobře zacílený, s minimem odboček a nadbytečných informací. Autorovi se 
podařilo komplexní téma pochybných/diskutabilních výzkumných praktik popsat jednoduše a 
srozumitelně, aniž by se přitom dopustil nežádoucí simplifikace nebo redukce. Jako nedostatek 
naopak vnímám, že chybí těsnější provázání teoretické části práce s výzkumnou částí, kde autor 
sleduje výskyt některých typů QPR v psychologickém výzkumu. Z teoretické části však spíše 
vyplývá, že o výskytu QPR není příliš pochyb a hlavním problémem/tématem, který teoretická 
část akcentuje je motivační struktura ve vědě a výzkumu. Možná ale stačilo jen více zdůraznit, 
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že jsou „teoretické“ důvody (incentivní struktura) a i určitá evidence, že k nim dochází (self-
reported QRP, “bumps” in p-values distribution etc.), ale že je potřeba více evidence? Nebo 
přesněji zaměřená na jednotlivé typy psychologických výzkumů? 

Práce s empirickými daty (tzv. empirická/výzkumná část)  

Výzkumná část se zaměřuje na identifikaci QRP (a podvodů) v publikovaných výzkumných 
studiích typu RCT (randomized controlled trial), tedy ve studií ověřujících efekt intervence. 
Oblast výzkumných studií byla zúžena na obor psychologie. 

Velmi pozitivně hodnotím a oceňuji realizaci celého výzkumu, která musela být velice časově 
a mentálně náročná. Vyhledávání a procházení tisíců studií a podrobné kódování stovek studií 
je nesnadná práce na mnoho desítek (spíš stovek) hodin. 

Metodologie výzkumu je dobře a úplně popsána a použité metody jsou přiměřené a dobře 
aplikované (nakolik dokážu posoudit nejsouc odborník na meta-research). Oceňuji podrobnější 
vysvětlení a zdůvodnění použitých statistických testů (kapitola 5), což sice zvětšuje rozsah 
práce a mohlo by být vnímáno jako zbytečně detailní a technicistní, ale je to na místě vzhledem 
k tomu, že se nejedná o „běžně známé“ metody. 

Výsledky jsou popsány detailně a v souladu s publikačními standardy. Oceňuji i přehledné 
vizualizace. Výsledky (popsané v 6.1 a 6.2) naznačují, že některé z analyzovaných studií 
vykazovaly problémy v randomizaci. To je samo o sobě důležité zjištění. Bylo by však 
vhodné toto zjištění propojit s dominantním tématem práce, tj. QPR, explicitněji (ne pouze 
v náznaku jako je např. na s. 46) a již v rámci teoretické části práce, resp. v hypotézách. 
Podobně také zjištění: “there is an overrepresentation of studies that exhibit very low 
variability in their baseline data” (s. 48, kapitola 6.3) by bylo dobré vztáhnout k QPR. Děje se 
tak (alespoň částečně) až na začátku diskuse (rozumím dobře, že šlo o to „replikovat“ (i když 
s určitými rozdíly v použitých statistických metodách) zjištění Carlisle, 2017 týkající se 
anesteziologických RCT na oblast psychologických RCT?). 

Vzájemné vztažení vlastního badatelského počinu a stávajícího poznání v tématu 

Autor v diskusi přehledně shrnuje hlavní zjištění a dává je do vztahu k relevantním poznatkům.  

Jazyková úroveň 

Práce má vysokou jazykovou úroveň. Případné drobné chyby nejsou rušivé (alespoň jak mohu 
hodnotit coby nerodilý mluvčí). 

Dodržování bibliografických norem  

Žádné chyby v citacích jsem nezaznamenala, až na drobnou chybu ve formátu dvou citací na s. 
16: John et al. – chybí rok. 
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Celkové hodnocení: 
 
Snaha o zkvalitnění vědy a výzkumu je důležitější než kdy dříve. Autor správně upozorňuje na 
to, že jak podvody výzkumníků, tak pochybné výzkumné praktiky, kterých se výzkumníci často 
dopouštějí nevědomky, vedou nejen k nepřesným poznatkům, ale i k narušení důvěry ve 
vědecké poznání obecně. To vše ve společenské atmosféře, kdy pod vlivem dezinformací a 
zvyšující se nepřehlednosti informací, stále více lidí pochybuje o tom, že jakékoliv poznání má 
smysl. Je proto potřeba se systematicky a poctivě snažit o to, aby věda a výzkum (přes všechny 
své nutné limity) vykazovaly maximální možnou integritu a podílely se tak na obnově důvěry 
v poznání. Domnívám se, že tato bakalářská práce je kvalitním příspěvek k této snaze. Oceňuji 
zejména velmi zdařilou teoretickou část, kterou bych doporučovala i dále využít pro vzdělávání 
(budoucích) výzkumníků. Empirická část sama o sobě je rovněž zdařilým příspěvkem 
k současnému výzkumu, který se zaměřuje na fabrikaci a falzifikaci dat, případně 
pochybné/diskutabilní výzkumné praktiky. Jako určitý nedostatek vidím malou propojenost 
teoretické a empirické části práce, přičemž ale jak zmíněno výše, obě tyto části jsou velmi 
kvalitní a prokazují vysokou kompetentnost autora jak v práci s literaturou, tak v oblasti 
empirického výzkumu. Bakalářskou práci Benjamina Šimsy proto vřele doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
13.5.2020 v Kladně   
 
        Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
K diskuzi: 

Nakolik by v práci rozebírané typy pochybných výzkumných praktik (p-hacking, HARKing) 
byly řešitelné pomocí striktního zavedení preregistrace? Jaké možné překážky zavedení 
preregistrace v psychologickém výzkumu vnímáte a případně jak by je bylo možné překonat? 


