
Naszą przygodę z korektą 
językową rozpoczęliśmy ponad 
15 lat temu. Sami będąc nau-
kowcami, spostrzegliśmy, że na 
naszym rynku nie ma fi rmy, która 
przeprowadziłaby profesjonalną 
korektę pracy naukowej. Do teraz 
pamiętamy, jak po wysłaniu własnej 
publikacji naukowej do jednej z 
widących fi rm działących w Polsce, 
sami musieliśmy edytować tekst, 
w którym copyedytor pozamieniał 
poprawne słowo „overexpression” 
na „oversensitivity”, jednocześnie 
pomijając inne niedociągnięcia 
stylistyczne w pracy. Z przykrością 
uświadomiliśmy sobie, że pol-
ski naukowiec jest pozostawiony 
sam sobie. To było motorem tego, 
aby stworzyć fi rmę zajmującą się 
przede wszystkim profesjonalną 
edycją tekstów naukowych. Nasza 
późniejsza praca na zachodnich uc-
zelniach skutkowała współpracą z 
osobami zajmującymi się zawodo-
wo pracą nad tekstami naukowymi 
i założeniem fi rmy. 
 Nad poprawnym wyko-
naniem korekty czuwają: copy-
edytor  w USA z wieloletnim 
doświadczeniem zdobytym m.in. 
przy korekcie prac dla takich 
wydawnictw jak Elsevier (Holan-
dia), Wiley (USA), Lippincott Wil-
liams & Wilkins (USA), Taylor and 
Francis (USA), Blackwell (UK/
USA) oraz Cambridge University 
Press a także  co-edytor Bucking-
ham Journal of Language 

and Linguistics z UK mieszkający 
w Polsce. 
 Z powodzeniem udało nam 
się połączyć wiedzę naukowca 
i lingwisty. Tak też podchodz-
imy do prac, które Państwo nam 
nadsyłacie. Tylko dwie osoby mają 
wgląd do manuskryptu: konsultant 
naukowy (a scientifi c editor) oraz 
korektor (a language editor/native-
speaker). Konsultant naukowy 
dokonuje wstępnej oceny tekstu i 
wysyła go do odpowiedniego ko-
rektora (native-speakera), który 
dokonuje korekty językowej tek-
stu. Konsultant naukowy sprawdza 
tekst zanim jest odsyłany po kore-
kcie językowej do Klienta. Ponad-
to służymy pomocą przy anali-
zie statystycznej, doradzamy jak 
można ulepszyć pracę (metodyka, 
eksperymenty), aby zwiększyć 
szanse jej przyjęcia do publikacji. 
 W minionym roku 
wykonaliśmy około 900 korekt 
językowych dla indywidualnych 
odbiorców z różnych jednostek 
naukowych w  Polsce. 
Od pewnego czasu na 
naszej stronie
prezentujemy też krótkie
teksty, w których 
podajemy porady jak 
wystrzegać się błędów
w trakcie pisania prac 
naukowych.
Sukcesywnie będziemy
dodawać nowe tematy
i dzielić się

doświadczeniem, które zdobyliśmy 
przez ostatnie lata. 

Zespół Translmed 

“Ze wszystkich przesłanych do 
mnie korekt, Państwa korekta na-
jbardziej przypadła mi do gustu. 
Sugestie edytora są świetne, 
ponieważ podpowiadają różne 
możliwości zastosowania odpow-
iednich zwrotów. To dla mnie 
dodatkowo genialna lekcja angi-
elskiego”- Radosław Wylon, www.
akademia.odkrywcow.pl
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-STATYSTYKA-

Walidacja modelu staty-
stycznego - czy jest mi potrzeb-
na?
W prawie każdej publikacji nau-
kowej można spotkać się z konk-
luzjami typu „żeby potwierdzić 
użyteczność związku/ów XX jako 
biomarkera/ów w patogenezie 
choroby  Y, otrzymane wyniki 
należy poddać walidacji”, lub też 
„żeby potwierdzić użyteczność 
opracowanego modelu statysty-
cznego należy przeprowadzić 
walidację”.  
 Wiadomo, że opracowanie  
wyników z eksperymentu wiąże 
się z modelowaniem danych w 
celu opisania występujących w 
nich zależności. Aby potwierdzić, 
że opracowany przez nas model 
nie tylko dobrze opisuje wyniki 
naszego eksperymentu, ale również 
ma zdolności predykcyjne, pow-
inien zostać poddany walidacji. 
Poprzez walidację modelu staty-
stycznego należy rozumieć pro-
ces, dzięki któremu odpowiemy 
na pytanie  „jak dobrze opracow-
any przez nas model przewiduje 
badane zależności na niezależnej 
grupie obserwacji (pacjentów/
związków)?”. 
Przykład:
Załóżmy że przeprowadzono ek-
speryment dla którego opracowano 
model statystyczny, który wska-
zuje, że niskie stężenie związków 
X ma wpływ na występowanie 
cukrzycy. Załóżmy również, że 
parametry opisujące dopasowanie 
ww. modelu do danych (goodness 
of fi t) są bardzo obiecujące.

Walidacja w tym przykładzie 
będzie polegać na zebraniu nowej 
grupy badanej, oznaczeniu stężenia 
związków X oraz zbudowaniu mod-
elu statystycznego. Dopiero wtedy 
możemy ocenić jak pierwotnie 
opracowany przez nas model prze-
widuje zależności na niezależnej 
grupie pacjentów. Jest to przykład 
tzw. walidacji zewnętrznej (ex-
ternal validation), która jest na-
jbardziej pożądaną formą walidacji 
w każdym eksperymencie naukow-
ym.
Gdy nie dysponujemy niezależną 
grupą obserwacji, należy 
przeprowadzić  tzw. walidację 
krzyżową (cross-validation) lub 
walidację typu „wyrzuć jeden 
obiekt” (leave-one-out coss-vali-
dation). 
Zastosowanie przynajmniej jedne-
go rodzaju walidacji jest niezbędne 
w każdym, starannie przeprowad-
zonym eksperymencie naukowym 
ponieważ dzięki temu możliwe 
jest generalizowanie wyciąganych 
przez nas wniosków na całą 
populację, nie ograniczając się je-
dynie do eksperymentu przeprow-
adzonego w murach naszego labo-
ratorium.
Emilia Daghir

-COPYEDYCJA-

W jaki sposób pisać naz-
wy naukowe organizmów?
Bardzo często w trakcie pracy nad 
tekstami naukowymi spotykamy 
się z błędami dotyczącymi po-
prawnego pisania nazw naukow-
ych organizmów. Ogółem, nazwy 
naukowe przedstawiamy w formie 
nazw łacińskich przypisanych do 
konkretnych organizmów, żywych 
lub wymarłych, w oparciu o sys-
tem dwuczłonowy (nomenklaturę 
dwuimienną).
 Genus name + specifi c 
epithet > Escherichia coli (oba 
człony nazwy mogą być pisane 
kursywą albo być podkreślone – w 
zależności od stylu preferowanego 
przez dane czasopismo.)
 Poniżej podajemy kilka 
zasad z przykładami, których 
należy przestrzegać w trakcie pisa-
nia pracy naukowej:
1. Escherichia coli — pierwsza 
litera nazwy rodzajowej zawsze 
pisana jest dużą literą. 

Page 2



Również zawsze podajemy pełną 
nazwę w manuskrypcie (kiedy po 
raz pierwszy się pojawia w tekście) 
a dopiero później stosujemy formę 
skróconą E. coli.
2. Kiedy stosujemy nazwę naukową 
organizmu w tytule lub w głównym 
nagłówku, wówczas pełna nazwa 
łacińska może być pisana w ciągu 
literowym (tzn. dużymi literami/
capitalized) kursywą/italicized 
bądź też nie.
3. Nazwy rodzajowe/generic names 
można przekształcać w formę 
przymiotnikową, np., rhizobial ac-
tivities, vandaceous orchid.
4. Nazwy rodzajowe/generic names 
można także stosować jako nazwę 
ogólną, np., eucalyptus, dendro-
bium (utworzone od nazw rodza-
jowych).
5. Nazwę gatunkową/specifi c epi-
thet można przekształcić w formę 
przymiotnikową, np., acuminata 
type.
6. Nazwę podgatunkową/subspe-
cifi c może przekształcić w formę 
przymiotnikową, np., indica type.
7. Skrót var. (variety) zawsze 
jest umiejscawiany po naz-
wie gatunkowej i  nigdy nie jest 
podkreślany czy też pisany kursywą, 
np., Astrophytum myriostigma var.
- nazwę odmiany zawsze piszemy 
po var. i pisana jest dużą literą 
tylko kiedy jest nazwą własną  
np., Pediocactus peeblesianus var. 
Menzelii; w innym przypadku sto-
sujemy niniejszą zasadę np., Astro-
phytum myriostigma var. strongyl-
ogonum
8. Skrót cv. (cultivar) – tutaj mamy 
dwie formy zapisu:
- Astrophytum myriostigma cv. On-
zuka lub

- Wielu nam zaufało, zaufaj 
nam i Ty -
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-Astrophythum myriostigma ‘On-
zuka’
9. Nigdy nie piszemy kursywą sp. 
(species) lub spp. (species – plu-
ral). Jest to bardzo częsty błąd 
popełniany przez naukowców.

-GRAMATYKA-
1. Do not  overuse impersonal 
phrases
Although academic texts should 
be written in an impersonal style, 
try not to start too many sentences 
with it. 
 For example, it leads to 
damage to the intestinal villi. This 
sentence would be a mistake. 
 A grammatically correct 
sentence would read: this leads to 
damage to the intestinal villi. 
 Here, this refers back to in-
formation contained in the previous 
sentence(s). In English, it typically 
starts sentences concerning the 
time (it is 9 o’clock) or the weather 
(it is sunny) or distance (it is a long 
way from Warsaw to Rome). 
2. Do not overuse passive con-
structions
It is often said that academic/for-
mal texts should use the passive 
and this is good advice, but the pas-
sive can be overused. Try to avoid 
this. For example, it was analy-
sed in our experiment or it cannot 
be excluded that these results are 
erroneous. These simply sound 
strange in English; indeed, many 
would say they are mistakes. Far 
simpler to use a diff erent subject 
for the sentence, e.g. our experi-
ment  analysed, or to use a formal 
general subject such as “one”, e.g. 
one cannot exclude the possibility 
that these results are erroneous.
Karl B.
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