Skloňování cizích slov
Maskulina (pro více informací a příkladů viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=229 )
Maskulina se základem zakončeným na souhlásku
Životná maskulina na -us, -es (typ dinosaurus, herkules)
- jako pán, kromě nom. sg. odpadá zakončení -us, -es (gen. sg. dinosaura, herkula)
Neživotná maskulina na -us, -es (typ rytmus, diabetes)
- podle vzoru hrad, kromě nom. a ak. sg. odpadá zakončení na -us, -os, -es (gen. sg. rytmu, diabetu)
- v některých případech se koncovky vzoru hrad přidávají k celému slovu:
•

-us (gen.sg.): citrusu, fíkusu, korpusu, luxusu, rébusu, statusu, turnusu

•

-os (gen.sg.): eposu, chaosu

Maskulina se základem zakončeným na samohlásku
Životná maskulina na -ius (typ génius)
- v sg. podle vzoru pán, v pl. podle vzoru muž, kromě nom. sg. odpadá zakončení -us
Neživotná maskulina na -ius (typ rádius)
- v sg. podle vzoru hrad (les), v pl. podle vzoru stroj, kromě nom. a ak. sg. odpadá zakončení -us
Maskulina zakončená na -u, -i/-y, -í
- neobvyklé zakončení: tato maskulina se obtížně přiřazují k českým vzorům
•

-u (guru, emu, kakadu): koncovky vzoru pán (gen. sg. gurua)

•

-i/-y (yetti, grizzly, husky, pony): v sg. zájmenné koncovky – podle zájmena ten (gen. sg. yettiho), v
pl. zájmenné koncovky nebo vzor muž (gen. pl. yettich/yettiů)

•

-í (hippie, zombie): v sg. zájmenné koncovky (gen. sg. hippieho), v pl. podle vzoru muž nebo častěji
zůstává nesklonné (gen. pl. hippiů/hippies)

Feminina (pro více informací a příkladů viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=253 )
Feminina zakončená na -ea (idea, orchidea, Korea, Guinea)
- smíšené skloňování: podle vzoru žena, v některých pádech dubletní tvary podle vzoru růže (rozšířené o -j-),
viz tabulka
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Neutra (pro více informací a příkladů viz https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=263 )
Neutra zakončená na -um, -on se základem na souhlásku (spektrum, album, centrum, datum, maximum,
minimum, epiteton)
- podle vzoru město: kromě nom., ak. a vok. sg. se zakončení -um, -on odsouvá
- neutra, která mají před zakončením -um, -on souhlásku k (antibiotikum), mají v lok.pl. koncovku -ách
(antibiotikách)
Neutra zakonečená na -um, -on se základem na samohlásku (muzeum, jubileum, akvárium, gymnázium,
kritérium, pódium, individuum, vakuum, sympozion)
- v sg. a nom., ak., a vok. pl. podle vzoru město, ostatní tvary pl. podle vzoru moře; kromě nom., ak. a vok.
sg. se zakončení -um, -on odsouvá
Neutra zakončená na -ma (drama, aroma, astma, dilema, klima, panoráma, paradigma, plazma, revma,
schéma, téma)
- kromě nom., ak. a vok. sg. (s nulovou koncovkou) mají tvary rozšířené o kmenotvornou příponu -at- podle vzoru město s výjimkou gen. sg., kde je koncovka -u (dramatu)

