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Z-curve, metoda odhadu replikovatelnosti

Jeden z problémů omezující důvěryhodnost publikovaných studií

je publikační zkreslení, jež zapříčiňuje že studie se statisticky

nesignifikantními výsledky (p > .05) nejsou reliabilně pozorované. Z-

curve8 se vyrovnává s tímto faktem díky tomu že p-hodnoty

transformované na z-skóry mají přibližně normální rozdělení a

publikační zkreslení působí jako cenzurující mechanismus na

hodnoty pod hladinou signifikance. Z-curve pak odhadne množství

těchto cenzurovaných studií pomocí směsi cenzurovaných

normálních rozdělení.

Nejen psychologie, ale i biologie, ekonomie a medicínská věda se

během několika posledních let potýkají s krizí důvěryhodnosti1–4.

Jedná se o ztrátu důvěry ve výsledky publikovaných výzkumů v

důsledku velkého počtu neúspěšných replikací a odhalení používání

tzv. pochybných výzkumných praktik5. Přímá replikace je jednou z

možností, jak u původních výzkumů ověřit, zda jsou jejich výsledky

vskutku důvěryhodné. Při ní je výzkum zopakován za použití

stejných metod a postupů – pokud je výsledek podobný

původnímu, jeho důvěryhodnost se zvyšuje, v opačném případě

klesá6. Publikovaných výzkumů je ovšem tolik, že z časového a

finančního hlediska není možné pokusit se o replikaci každého z

nich7.
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Jedním z limitujících problémů z-curve byla chybějící implementace,

která by umožnila její širší využití. Z toho důvodu jsem vyvinul

balíček zcurve pro široce rozšířený statistická program R, jež

umožňuje odhadnout, sumarizovat a vizualizovat z-curve modely.

Tento balíček byl nedávno přijat na CRAN – centrální repositář

balíčku pro programovací jazyk R, což umožňuje jeho širokou

dostupnost a jednoduchou instalaci. Lze jej nyní dohledat i na:

https://cran.r-project.org/web/packages/zcurve/

Po otevření R lze balíček naistalovat pomocí příkazu:

install.packages(’zcurve’)

Následující příkaz pak odhadne a sumarizuje model na připravených

datech z originálních studií jež byly součástí velkého replikačního

projektu se 100 psychologickými studiemi3.

fit <- zcurve(z = OSC.z)

summary(fit, all = TRUE)

#> …

#> Estimate l.CI u.CI

#> ERR 0.619 0.455 0.746

#> EDR 0.391 0.075 0.698

#> Soric FDR 0.082 0.023 0.653

#> File Drawer R 1.560 0.433 12.400

#> Expected N 218 122 1139

#> Missing N 128 32 1049

#> …

Výstup z programu pak prezentuje několik statistických indikátorů

relevantních pro posouzení replikovatelnosti. Můžeme například

vidět, že bychom očekávali že originální výsledky těchto

publikovaných studií byly původně součástí mnohem větším počtu

studií, z nichž N = 128, 95% CI [32, 1049], nebylo publikováno. Proto

nás ani nepřekvapí zjištění, že aktuální počet skutečně replikovaných

studií v tomto projektu byl pouze 38%3.

Výsledný model pak můžeme vizualizovat pomocí následujícího

příkazu:

plot(fit,…)

Jež nám poskytne vizuální reprezentaci dat a modelu (graf vlevo).

https://cran.r-project.org/web/packages/zcurve/

