vanýmí kotcvnýnii prvkami na oboch koncoch, pripevnených cementovou
hmotou na susedné zuby; anglickému termínu pin crcnvň, resp dowel crown,
zodpovedá v slovenčine termín čapová komnka, ktorá sa v odborných textoch označuje názvom Richmondova komnka. (Andrik a kôl, 1983, s. 58,
67). Tento typ korunky je charakteristický svojím tvarom a spôsobom upevnenia. V anglickom termíne sú oba tieto príznaky vyjadrené prívlastkom (pin
alebo dowel, t. j. v slovenčine špendlík, resp. cvok). Meno vynále/cu Cassiusa M. Richmonda sa vyskytuje aj v termíne Richmondov čapo\ý zub, respektívne Richmondove čapové zuby (Andrik, J952, s. 276). V angličtine sme sa
s menom vynálezcu nestretli (angl. pivot, post alebo dowel tooth) Opačný
príklad predstavuje anglický termín Beeg technique (slov. Beegova technika),
ktorý má slovenský ekvivalent V angličtine označuje fixnú ortodontickú
techniku vyvinutú Dr P. R Beegom, po prvý raz opísanú v r 1950 (Harty Rogston, 1987, s. 24). V odbornom kontexte ju charakteriz-uje využitie intermaxiJárnych traktov.
Dôležitú úlohu zohrávajú vlastné mená v klasifikácii termínov na menšie
podsystémy V skupine pomenovaní nástrojov a prístrojov je to podsystém
aparátov, koruniek, klieští, mftdefovacích nástrojov, mostíkov a pod.
Napr. základným kritériom klasifikácie zubných klieští je kritérium použitia a funkcie:
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Na ïalšej rovine determinácie sa buï výlučne využíva kritérium funkcie
(podsystém axirakčné kliešte), alebo sa kombinuje s vyjadrením tvaru a iných
Špecifických vlastností, vyjadrených vlastným menom autora nástroja (podsystém kliešte na protetické ciele, techničke kliešte)kliešte na protetické ciele
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Prekladový stomatologický slovník používa klasifikáciu pod¾a funkcie
klieští (Andrik a k ô l , 1992, s 40-41). Anglický stomatologický slovník kombinuje kritérium funkcie a použitia (root-splttttng jorceps, upper molar jorceps,
slov. kliešte na koreňové úlomky, kliešte na horné moláre) s pomenovaním
pod¾a autorov (Spencer Wells aiteiy foiveps, Cheatle's fvnceps; slov. kliešte na
anérie Spencer Wells, Cheatlove kliešte).
Pomenovanie nástroja pod¾a konkrétnej osobnosti sa často chápe ako
synonyrnné k ostatným atribútom pomenovania. V učebných textoch vyjadruje doplňujúcu informáciu o pôvode nástroja alebo javu (napr. odlišná
klasifikácia dentálnych klieští v učebnici a v slovníku).
Motivácia pomenovaní v slovenčine a angličtine môže by celkom odlišná. Napr. klasifikácia modelovacích nástrojov v angličtine využíva termíny
motivované menami lekárov, ktorí modifikovali ich tvar a uviedli ich do
používania: caivers - Fralvn 's caivei, Waiïs caiver, LeCron ca/ver a pod.
Na ïalšej rovine determinácie sa jednotlivé typy nástrojov označujú číslami
a písmenami, určí sa uhol a pod. (Fmhm's 90* D/E co/ver, Ward's No 2
caiver). V slovenčine sa typy modelovacích nástrojov bližšie neurčujú. Prekladový stomatologický slovník uvádza len heslo modelovací nástroj (Andrik,
1992, s. 60), podobne aj sledované učebnice: K fonnovaniu priameho voskového modelu môžeme pottži¾ špeciálne nástroje (inlay-caivety), alebo len exkaviit(ny a lopatky (Andrik, 1952, s. J98) V staršej učebnici českých autorov sa
uvádza klasifikácia pod¾a iných lekárov / nfatmju uzivanýi-h pri modelovaní
otiskii jstni nejznámčjší Bvedeckenny a Jetenskchn (Ncuwirl - Pŕibyl, 1953,
s. 146)
Podobný jav možno sledova v skupine názvov chorôb. Pokým angličtina
uprednostňuje pomenovanie choroby pod¾a jej objavite¾a (angl Bel¾.ipalsy),
v slovenčine (ale aj v Češtine, ruštine, nemčine, francúzštine a maïarčine)
sa používa termín ohni a lícneho učivu (češ ohmci lícníhn nervu, ruš párali c
lic-e\>ogo neiva, nem. azialislähmung, l rane, paralysie du nerf facial, maï
(ircidegbénuliís) V španielčine sa uvádzajú obidva typy pomenovaní ako
synonymné (de fíell parálysia, pcnafy-ns dcl nen-io j'acial).
Predpokladáme, že názvy syndrómov, chorobných a iných javov v/.mkli
zväčša v angličtine, lebo osobnosti, ktorých mená sa využívajú pri ich tvorení,
sú najmä Angličania o Američania To je zrejme dôvodom zhody medzi .slovenčinou a angličtinou v tejto skupine termínov (angl. Adams claps, Black's
classification oj' cavUies, Dnncll hardncss scale, Carduei's syndróme,
lleerjoidi's syndróme, lliilLhtnson's tcclh. slov Adam sova pntima, klasifikácia
kavít pod¾a Rlaka, tvrdos pod¾a Bnnclla, Ganinerov syndróm, Ucerfordíov
syndróm, HuUhinsonovc zuby a pod.).
Vlastné mená v termínoch bývajú prostriedkami skracovania pôvodných
dvojslovných a viacslovných odborných termínov v profesionálnom slangu
Napríklad termíny zavádzač drvím Lumatschk. zubný preahováčik Hedstrom, Bainova páka (angl. installer of drám Lumatschek, dental tág Hedstrom,
Bain's levi'¾) sa skracujú na pomenovania typu limiatschek, hedstrom, bain.
V rýchto príadoch nadobúda vlastné meno charakter apelatíva Pri niektorých termínoch sa súvislos s vlastným menom už takmer neuvedomuje
Napríklad termín flečer vznikol apelativi/aciou vlastného mena (
a na ňu
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