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Reakce & odpověď

Vědecký článek jako lakmusový papírek …
Proč tedy vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš?
(Matouš 7: 3)

Jungovská projekce

Inspirace
When you have to
drink so much
beer then you
have no time for
doing science!

Pivo: zásadní ekologický faktor v životě ornitologa
• vědní vs. sociální aktivity = trade-off

Alkohol, kognice a kreativita
• Sheil et al. (2003)
• T. Norlander (in litt.)

I drink, therefore I die: alcohol and n(d)umbness

Alkohol, kognice a kreativita

(s. 93)

Citace, které podporují … oponenta
• 25% citací v ekologii: „ambiguous“, „not support“, „empty“

Selektivní důkazy
• alkohol snižuje výskyt srdečních chorob – výhody pro zdraví
• logický blud: secundum quid („over-generalization“)
• „moderate drinking“ (1-2 piva/den) škodí
zdraví i kognici:-(
Eckardt et al. (Alcohol. Clin. Exp. Res. 1998)
Rehm et al. (Addiction 2003)

Costs
vs.
Benefits

Metodika
• „self-reported data“ - standardní metoda (Mukamal et al. 2008)
• korelativní
• protiargument: pozitivní vliv alkoholu na zdraví
• počet experimentálních studií = 0
Dudley (Addiction 2002)
Mukamal et al. (Fam. Med. 2008)

• logický blud: tu quoque
• dvojí
dvojí metr
Goldberg (N. Engl. J. Med. 2003)

Velikost vzorku
• Oikos: n = 34
• … vs. studie v nejlepších časopisech

Zdroj
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časopis

Brooke & Davies (1988)

4

Nature

Tanaka & Ueda (2005)
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Science

Badyaev et al. (2002, Fig. 2c)

10

Evolution

Kilner et al. (2004)

10

Science

Albrecht et al. (2006)

12

Am. Nat.

… atd.

Velikost vzorku
• Oikos: n = 34
• … vs. jiné ekologické studie
• malý vzorek ≠ chybný výsledek,
výsledek ale nejistota

Zdroj - meta-analýzy

n (median) n studií časopis

Peek et al. (2003)

25

181

Oecologia

Nakagawa et al. (2007)

25

76

Behav. Ecol.

Garamszegi & Møller (2004)

20

21

Behav. Ecol.

Grim et al. (in prep.)

10

278

(hnízdní paraziti)

… atd.

Veliký vzorek není vše
Saether et al. (Science 2007)

Co je ale velikost vzorku?
• Čechy vs. Morava
• srovnávací studie 2 populací
• Briskie et al. (Evolution 1992), Partecke & Gwinner (Ecology 2007)

Reprezentativnost
• vzorek - odhad vs. populace - realita
• Robertson et al. (Biol. Lett. 2006), B. C. Robertson (in litt.)
• Hauber et al. (in prep.)
• Bennett & Owens (2002) „celebrate diversity in birds on a global scale“
• malý vzorek ≠ nene-reprezentativnost
• velký vzorek ≠ reprezentativnost
n = 40 ex.

n = 21 samic

Reprezentativnost
bi
!!!
rd

Variabilita prediktorů
• co je lepší: vzorek 200 nebo 20?
• diskuze: Grim (Biol. J. Linn. Soc. 2005) a (Auk 2005)
• „… good design can make such a difference to how big the sample must be“
(Martin & Bateson 2008)

Nezávislost dat …
• náhodné efekty
• pivo: P=0.03; instituce: P=0.39
• pivo: P=0.04; město: P=0.27
• signifikance ≠ ponechat promě
proměnnou v modelu
• nene-signifikance ≠ vyjmout promě
proměnnou z modelu

… v biologii neexistuje!!!

Měřítko vědeckého výkonu

Prezentace výsledků
• P-hodnoty vs. velikost efektu - Anderson et al. (J. Wildl. Manag. 2001)
• interakce
• ~30% článků s nesignif. interakcí chybně
• ~50% článků se signif. interakcí chybně interpretováno
• Badyaev et al. (Evolution 2003), Langmore et al. (Evolution 2008)

Směr vs. tvar závislosti

• nemístná extrapolace trendu
• pseudoreplikace
• nelinearita
x2: P = 0.01
x3: P = 0.24

Alternativní vysvětlení
• obrácená kauzalita: „drowning the sorrows“
• úspěšnější autoři = více „MS rejections“ –
Cassey & Blackburn
(BioScience 2004)

Ad hoc případy a logické bludy
• „the name of a scientist whose drinking is as impressive as his or her
list of publications“(Yoon 2008)
• logický blud: „the fallacy of accident“
• unikátní případ vs. obecný trend
• „countless papers hav[e] begun as
scrawls on cocktail napkins“ (Yoon 2008)
• logický blud: „cum hoc ergo propter hoc“
• časová souvztažnost ≠ příčinnost
• korelace vs. kauzalita

Čemu věnovat víc pozornosti?
• velikost vs. reprezentativnost vzorku
• variabilita v prediktorech
• generalizace výsledků
• matoucí proměnné
• náhodné proměnné
• interakce
• (ne)závislost ekologických dat
• korelace vs. kauzalita
• hodnověrnost literárních citací (našich i cizích)
• logika argumentace – dvojí metr, logické chyby
• … atd.
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