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O mne

• Metodológia behaviorálneho výskumu
• Open science practices
• Meta-science
• Sieťový prístup k psychopatológii

• Špecifické oblasti
• Chudoba
• Posttraumatický podtyp depresie
• Gaming disorder

• Replikačné a crowdsourcingové štúdie





• Ak je to naozaj tak, čo predstavujú naše poznatky?



Open Science Collaboration (2015). Science, 349.





Bias (skreslenie) v behaviorálnych vedách

• Čo tvorí cca polovicu našich vedomostí?
• Falošne pozitívne zistenia

• Skreslenia v rámci literatúry tak prirodzene znižujú 
kredibilitu poznania
• Ktorému tvrdeniu môžeme veriť?









Kríza replikovateľnosi = kríza kredibility

• Aké sú dôvody?



Problémy systémového charakteru

• Otázna teória, merania a dizajny
• Metodologické miskoncepcie ako norma
• Tlak na objavnosť zistení
• „Publish or perish“ kultúra a incentívy
• QRPs ako norma
• Explorácia prezentovaná ako konfirmácia
• Nízka štatistická sila, ale sig. výsledky
• Jedna štúdia ≈ žiadna štúdia
• Publication bias
• Vrtkavý predmet skúmania
• Obrovská komplexnosť fenoménov
• Množstvo alternatív ako robiť výskum

Problémy výskumníkov

• Systém incentív vo vede
• Potvrdzovanie svojich hypotéz
• Individualizmus
• Kvantita > kvalita
• Kvalitný výskum je viac „costly“
• Nízka transparentnosť
• Slabá rigoróznosť
• Pomalý nábeh na „novinky“
• Sebareflexia
• Kognitívne skreslenia
• Slabé meta-analytické myslenie
• Kolektívna apatia



Čo s tým?

• Pozerať na veci kriticky
• Poznanie nie je stále (poznanie nie je vecou autority, ale 

replikovateľnosti)
• Reproducible open science



Reproducible open science

• Reprodukovateľnosť
• Miera, do akej je možné zopakovať metódu a výsledky štúdie

• Otvorená veda
• Hnutie za transparentnosť a verejnú dostupnosť vedeckých výstupov



Otvorená veda?







Brian Nosek



Piliere otvorenej vedy

• Transparentnosť
• Sharovanie materiálov, dát a analytického kódu
• Verejná dostupnosť vedeckého poznania
• Predregistrácia výskumných protokolov a tzv. registered reports formát

• Vyvarovanie sa tzv. questionable research practices a redukcia publikačného skreslenia
• Publikovanie preprintov a publikovanie v OA časopisoch

• Rigoróznosť
• Prirodzený dôsledok transparentnosti
• Náročnejší proces, ale kredibilnejšie poznanie

• Replikácie realizované nezávislými výskumníkmi



• Predregistrácia

• Registered reports



Platformy otvorenej vedy

• Open science framework (osf.io)
• Preprintové servery (napr. arXiv, PsyArXiv)









Výhody open science

• Lepší pocit
• Korektnejšie zistenia
• Mimoriadne šikovná komunita



Reviewer 2

Contribution and importance:

The manuscript contributes to research on a link between a person's economic situation and time/risk 
preference. It contributes to previous research by taking into account two important concepts - the
subjective experience of the economic situation and financial literacy. The literature review is quite broad. 
The manuscript is strong due to its preregistration and open science approach, its model testing in 
two samples, and its elaborate SEM modelling.







Čo môžem robiť?

• Pracovať rigorózne a transparentne
• Uvedomiť si, že to nie je len vedecká, ale aj (a možno najmä práve) 

politická revolúcia
• Promovať otvorenú vedu



Pro open science tipy

• Open Science Framework (osf.io)
• Preprintové servery
• Predregistrácie a registered reports
• R; JASP; jamovi
• GitHub
• Twitter a FB skupiny (napr. Psychological Methods Discussion Group; 

PsychMAP; statistika, metodologie, psychometrika)
• Podcasty
• Zotero
• A ďalšie

https://www.facebook.com/groups/853552931365745/
https://www.facebook.com/groups/psychmap/
https://www.facebook.com/groups/461796387316423/


Ďakujem!


