tomuto výsledku treba termíny s propriami považova za súčas slovenskej
stomatologickej terminológie Svedčí o tom výrazný výskyt týchto termínov
v učebniciach stomatológie a v rôznych odborných textoch Porovnaním
učebníc zistíme, že v starších učebniciach sú terminologické pomenovania
obsahujúce propriá pomerne frekventované, tvoria asi 9 % použitých termínov (napr. Andrik, 1952). V novších učebniciach sa ich výskyt a frekvencia
v.nižuje až o polovicu (Andrik, 1970, 1983) Takéto zistenie korešponduje
s tendenciou vyhýba sa využívamu vlastných mien pri tvorení nových odborných termínov, ktorú zaznamenáva K Buzássyová (Horecký - Buzássyová Bosák a kok, 1989, s. 72),
Excerpciou učebnice Zubná protetika (Andrik, 1953) sme získali asi 300
termínov obsahujúcich vlastné meno vedca - lekára, ktorého osobnos
súvisí s pomenúvaným javom. Takmer všetky termíny sú pomenovania kongruenčného typu, pričom prevládajú združené pomenovania. Meno vedca je
vo funkcii zhodného prívlastku (Jacksonova spona, Jenkinsova Hmota, Kennedylw zadelenie;, Kreuterov chránič, Loganova konmka, Majorov ailikulátoi,
Penyho separátor, Searsove zuby, Vestova kotva). Vo viacslovných termínoch
je vlastné meno jedným z viacerých /hodných prívlastkov (Adlerov Had pristroj, Boedeckerov modrý vosk, Dalnolivho bukálny hák, Gysiho tiojbodo\ý
anikidátor, Myersonov umelý žuvací zub, Rossova oddačková posla, Schroderovo pod jazyčné krídlo). V termínoch so zhodnými a nezhodnými prívlastkami je vlastné meno vo funkcii zhodného prívlastku (liányaiho držiak vato\ých valčekov, fíinklaunov drohič sadry, Doxov prístroj na zabnisovanie
protéz, Hetbstova súprava krúžkov. Kennedyho metóda z\ýšema skiisu, Mohsova stupnica tvrdosti, Radóov nástroj na rozrezávanie kommek) Zriedkavo sa
v lermínc uvádzajú iniciálky krstných mien, napríklad pri zhode priezvisk
(A. M Sclnvanzuv medzerník, J. R Schwanzovti konmka, .V. .V. Whitov nástroj
na meianie výšky skusu, S S. Whiiovo kiitžidlo). Ak s;j k pomenúvanému
javu alebo predmetu viažu rovnakým vý/namom mená dvoch, prípadne viacerých autorov, všetky sa stávajú súčasou termínu (Boltonov-Rroudbeimnov
cefalometer, Btnvcnova-Daniet.sova kndlová oddačková lyžica, C^ohnova-Stockova metóda. ¾alkova-Haskelluva hukálna opora, Greenova-Keirova odtlačková lyžica, llamlokf>vu-Grunbergt>va dlaha, Witko\vskéh<>-IVolfovu-Dieselová
skrutková dlaha).
Anglické stomatologické termíny obsahujúce vlastné mená majú tvar
pnvlastňovacieho pádu Naiviac sa vyskytujú termíny, ktoré privlastňovanie
vyjadrujú morfémou s, ktorá sa pripája apostrofom, resp len apostrofom
(Adam's clasp. Black's classifikation oj cavittcs Caffey's discast. ¾rahm's
caiver, ¾tvy's syndróme, Gareé's osteomuelilies, Gigli's wire saw, Gtllie's
apj>roach, HutcMnstín's teellí, slov. Adamsova spona, klasifikácia kavit pod¾a
Blacka, Caffeyho choroba, Frahmov orezávač, ¾reyov syndróm, Garccho osleomyelitída, Gigtiho pílka na drôt. Gillieho prístup, Hiilclunsonove zuby),
menej časté je vyjadrenie privlastňovacieho pádu predložkou of (epithelial
rests oj Malassez, grantdar of Tomes, Unes of Rctzius, slov. Malassezove epilelové z\yšky, Totnesova grantdovaná vrsfra, Retziusove pruhy). Významnú
súvislost1 s dvoma alebo viacerými osobnosami vyjadruje použitie dvoch
a viacerých vlastných mien v termíne (Albcrs-Sïtônkrg disease, Epsiem-fíair
vírus, Hand-Shuller-Chiisiian disease) Vlastné mená sa pripájajú k určovanému subslantívu aj jednoduchou juxtapozíciou (Andresen appliancc, fíeneth
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angie. fíegg techiňque, Bňnell liaidness, 'Do/der bar, Hendstriiem filé, Risden
approach. Rochette bridge\ slov. Ándreseaov apaiái, Bcnclhov ulu^l, Iíi-ggova
technika, tvrdos pod¾a Bnnelfa, Dolderov slnneň, Hedstrôemov pilník, Rísdenov prístup, Rocheítov mostík). Zriedkavo sa z dvojslovného termínu utvorí
zložené slovo (Bonwil¾s triangle alebo Boumvilletiiangle, slov. Boiwillo\>
trojuholník). Takisto zriedkavé je tvorenie adjektívnych tvarov od vlastných
mien (EustacJiien tube", slov Eustachova tinbica). (Pórov Horecký - Bu/,ássyová - Bosák a kôl., 1989, s 72).
Termíny utvorené použitím vlastných mien pomenúvajú v slovenčine
i v angličtine odborné techniky a metódy, nástroje a pomôcky, choroby
a chorojt>né stavy, liečebné prípravky, prípadne iné javy V odbornej literatúre sa využívanie vlastných mien v tvorení termínov hodnotí ako snaha kombinova klasifikačnú funkciu všeobecných podstatných mien s individualb,ačnou hodnotou proprií (Quine, 1960; Sager, 1990). V stomatologickej terminológii majú vlastné mená klasifikačnú hodnotu, pričom si ponechávajú
hodnotu jedinečnosti. Hoci nevyjadrujú sémantické motivačné príznaky explicitne, sú pre odborníka zdrojom informácie o pomenovanom jave alebo
predmete. V kontexte'dancj disciplíny vyjadrujú významné súvislosti, ktoré
sú z odborného h¾adiska dôležité a zaujímavé.
Najmä pomenovania nástrojov, prístrojov a pomôcok bývajú motivované
menom vynálezcu. Napr jednotlivé typy extrakčných pák sú pomenované
pod¾a lekárov, ktorí modifikovali ich tvar a uviedli ich do užívania, evtrnkčná
páka - Ham, Leclus, Wmtei; Schlemma; Bany Mená lekárov tu zastupujú
špecifikáciu tvaru, ktorý úzko súvisí s funkciou (napr. Bainova extrakčná
páka je určená na extrakciu koreňov a pod ) Podobne sa diferencujú druhy
chráničov (5. S. Whitov, Kreuterov, De '¾reyov chránič), natlačovačov koruniek (Bánaytho, Sachsov naiíačovač koruniek) a pod Mnohé termíny sú
motivované vlastným menom vo viacerých jazykoch (napríklad slov. ¾^marchovo XkilitHo, Gigliho pílka, češ. Esmarchovo šknidlo, Gigliho pílka, ruš.
bandáz Esmtírcha, ptta Gigh, angl. famarch handage, Gigli s(iw, nem l-šsmarch-fímde, Gigii-Ságe, Ír. bande ï Ksmarch, acta de Gigli, špan venda de
Esnarc/i, sit'ira de Gigli, maï. Esmarch-pólva, Gigfi-futétz a pod.)
Meno autora má v niektorých jazykoch platnos synonymického pomenovania V termíne Jacksonova kotevná spona vystupujú výrazy „ortodontický" a Jackson" ako synonymné Angličtina, nemčina, francúzština a španielčina uprednostňujú termín ,<onodoniický'\ kým v^slovenčine, češtine a maïarčine sa ponecháva názov .Jacksoit": slov. Jacksonova kotevná spona, češ.
Jacksonova kotevni spona, ruš. fiksinijttščij klammei (Jackson), angl orthodoníic clasp (Jackson), fr. crochet orthodontiqiie (de Jackson), špan ganebo oitodóntico (de Jackson), maï Jackson-féte hoi\>on\kapocs (ortodonttal)
(Andrik, 1992),
Pomenovania javov s vlastnými menami sa používajú rovnako v oboch
jazykoch (slov. Eustachova tmhica. Bonwillo\v tmjuholník, Rctziusove pruhy,
Speeova krivka, angl. Euslachian nd>e, íionwilltríangle, fines of Retzius, Spce's
ciitve a pod.). V uvedených príkladoch sa použitím vlastných mien dosahuje
kombinácia indŕviduali/ačnej funkcie vlastného mena s klasifikačnou funkciou všeobecných podstatných mien Vlastné meno označuje jedinečný jav,
resp. predmet, ktorý má špecifickú charakteristiku (Napr slov Rocbettov
mostík, angl Rochettebndge, označuje typ malého fixného mostíka s perforo-

