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Predložená bakalárska práca sa venuje zatiaľ pomerne málo skúmanej téme – 

integrite psychologického poznania v kontexte incentív, ktoré predstavujú hybné sily v 

infraštruktúre psychologickej vedy ako takej. Okrem štúdia oblasti metavýskumu 

psychologickej vedy (ktorá nebýva súčasťou kurikula daného vedného odboru), vypracovanie 

tejto bakalárskej práce vyžadovalo extenzívne štúdium metodológie vedy, štatistiky a 

programovania. Vzhľadom na nízku prevalenciu indikácií otáznej integrity dát bolo zároveň 

potrebné realizovať rozsiahly zber/kódovanie dát zahŕňajúci skríning tisícok štúdií a 

kódovanie niekoľkých stovák z nich. Z pozície školiteľa tejto práce by som rád konštatoval, že 

aj napriek extrémnej časovej náročnosti vyplývajúcej zo zadania tejto práce (o to viac, že sa 

jedná o bakalársky stupeň štúdia), bakalarant preukázal takmer stopercentnú autonómnosť v 

štúdiu predmetnej problematiky ako aj širších metodologických a štatistických súvislostí. Nad 

rámec toho demonštroval schopnosť realizácie náročného zberu/kódovania dát – a to nie len 

z hľadiska jeho objemu ale najmä sofistikovanosti kódovania veľmi špecifických aspektov 

primárnych štúdií. Pri zodpovedaní a interpretácii výskumných otázok nakoniec preukázal 

hlboký vhľad do problematiky randomizácie, metodológie randomized controlled trials, 

kvantitatívnej inferencie, viacerých pokročilých štatistických postupov a metód, a v 

neposlednej rade dobrú znalosť programovacieho jazyka R. 

 

V nasledujúcich riadkoch by som sa rád vyjadril k úrovni samotného produktu – 

bakalárskej práce. Práca je písaná v anglickom jazyku. Ako človek so štátnicou z anglického 

jazyka musím konštatovať skvelú jazykovú úroveň – práca vyžadovala minimum jazykových 

korekcií. Z formálneho hľadiska sa mi javí, že práca spĺňa kritériá UK kladené na tento typ 

prác. Z hľadiska obsahu teoretickej časti, radenie kapitol je organizované logicky, text sa 



dobre číta. Autor preukázal schopnosť pracovať so solídnym objemom (často pomerne 

náročnej) literatúry a vytvoriť myšlienkovo koherentný celok, ako aj schopnosť hlbšie 

analyzovať a syntetizovať publikované poznanie z danej oblasti metavýskumu 

psychologických vied. Vnímam, že z dôvodu limitovaného rozsahu sú mnohé (najmä 

štatistické) koncepty vysvetlené iba veľmi povrchne. Z tohto dôvodu je text čitateľsky 

prístupný skôr kvantitatívne orientovanému čitateľovi a je potrebný istý background v oblasti 

štatistiky a metodológie. Užšia profilizácia cieľového publika tohto textu však z môjho 

pohľadu neznižuje jeho kvalitu, je to však istá limitácia. Autorove interpretácie doterajšej 

literatúry sú podľa môjho názoru z metodologického hľadiska vo veľkej väčšine korektné a 

dobre reprezentujú doteraz publikované poznanie. 

 

Čo sa týka empirickej časti, tá je z môjho pohľadu vynikajúca. Z hľadiska objemu dát, 

či náročnosti ich zberu a analýzy/interpretácie sa podľa môjho názoru môže výskum 

realizovaný v rámci tejto bakalárskej práce smelo porovnávať s mnohými vysoko-profilovými 

publikovanými meta-štúdiami. Celkovo, popis metodológie je popísaný jasne a dostatočne 

detailne. Výsledky sú analyzované a interpretované adekvátne a štatisticky korektne – 

interpretácia neskĺzava k neopodstatneným záverom, či prehnaným generalizáciám. Dáta 

poukazujú na miernu prevalenciu štúdií s otáznou integritou a tento fakt je reflektovaný v 

diskusii dostatočne opatrným spôsobom.  

 

Na tomto mieste podotýkam, že výskum v rámci tejto bakalárskej práce predstavuje 

pilotnú štúdiu (a zároveň tzv. feasibility study) v rámci väčšej štúdie, pričom bakalarant je 

plnohodnotným spoluautorom protokolu tejto štúdie a analytického kódu. Ním realizovaný 

skríning, kódovanie, interpretácie dát, ako aj jeho poznatky o pragmatických aspektoch 

zberu dát poslúžia ako vstupy pre revíziu protokolu a kódu, ako aj tréning kóderov.  

 

Vnímam, že celkovo tento posudok vyznieva ako málo kritický. Samozrejme, v plnom 

výskumnom reporte by sa žiadalo podrobnejšie popísanie výsledkov, či ich širších súvislostí 

pre daný vedný obor. Ak však beriem do úvahy extrémnu časovú náročnosť prípravy tohto 

bakalárskeho projektu a stupeň štúdia autora, podľa môjho názoru predložená bakalárska 

práca výrazne prevyšuje očakávania spojené s týmto druhom prác. Už aj v tejto forme 



výsledky prinášajú solídne a dobre zovšeobecniteľné empirické poznanie o integrite 

randomizovaných štúdií v obore psychológia.  

 

Otázky pre autora do diskusie: 

1. S akými nedostatkami v reportovaní metodológie a výsledkov randomizovaných 

štúdií si sa prosím stretol najčastejšie? 

2. Podľa Tvojho názoru, aké systematické opatrenia napr. na úrovni časopisov alebo 

etických komisií pracovísk by bolo možné prijať, aby sa znížil výskyt štúdií 

postavených na dátach pochybnej integrity? Alebo sa stačí spoliehať na to, že veda je 

„self-correcting“? 

3. Realizovaný výskum pracuje iba s reportovanými dátami primárnych štúdií. Ak by 

zdieľanie anonymizovaných dát bolo štandardnou požiadavkou vedeckých časopisov, 

pomohlo by to pri detekcii fabrikácie dát. Ak áno, ako? Vďaka! 

 

Na záver konštatujem, že predložená bakalárska práca spĺňa všetky požiadavky 

kladené na práce v danom študijnom odbore a nevykazuje zhodu v systéme Theses.cz ani 

Turnitin s iným dokumentom. Prácu odporúčam k obhajobe. 
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