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Očekávaný výstup: Žák posoudí serióznost nabídky půjčky, uvede, kdy je 

rozumné či nerozumné půjčku využít. 

Metodické poznámky: Osvědčilo se, aby žáci na základě prostudování fiktivní 

nabídky půjčky (viz str. 1) plnili úlohy postupně. Čas na 

splnění jednotlivých úloh odhadneme dle znalosti 

dispozic třídy. Po každém úkolu následuje společná 

kontrola správnosti, diskuze o možných odpovědích. 

Časová náročnost je cca 15 - 20 minut. Součástí 

materiálu je list pro učitele. 

 



 

 

 
          Vážená paní 

          Yvona Xaverová 

          Klientská 1 

          354 28 Platín 

 

 

KAŽDÝ ROK VÁM U PŮJČKY 

SNÍŽÍME ÚROK O 1 % 
          

 

         V Praze ……………… 

 
 

Vážená paní Xaverová,  

 

Protože půjčujeme rádi, připravili jsme pro Vás půjčku, se kterou vám při pravidelném splácení každý rok 

snížíme úrok o 1%. 

 

 

Podívejte se, kolik můžete například ušetřit:  

 
Výše půjčky 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 

Měsíční splátka (84 měsíců) 971 Kč 1 966 Kč 3 884 Kč 

Úspora za dobu splácení 5 549 Kč 13 051 Kč 22 196 Kč 

 

 
V naší půjčce si můžete snížit výši splátky až o 50%, změnit datum měsíční splátky, dokonce si až dvakrát ročně 

splátku odložit.  

 

Nezapomínejte, že se vám přizpůsobí. 

 

Těšíme se na Vás. 
 

 

 

Zlatan Mateník 
Zlatan Mateník 

Obchodní manažer pro soukromé klienty 

 

 

 

 

 



Nabídka půjčky - pracovní list 

Otázky a úkoly: 

 

Dokážeš posoudit serióznost nabídky v dopisu? Otázky v podúkolech ti poradí, na co se máš zaměřit. 

 

a) Obsahuje dopis prvky, které zdůrazňují určité informace či ovlivňují vnímání textu čtenářem? Pokud 

ano, uveď jejich příklady. 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………… 

 

b) Kolik celkem zaplatí klient na splátkách? Doplň tabulku. 

 

 

Výše půjčky 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 

Měsíční splátka (84 měsíců) 971 Kč 1 966 Kč 3 884 Kč 

Úspora za dobu splácení 5 549 Kč 13 051 Kč 22 196 Kč 

Splátky celkem    

Rozdíl mezi půjčkou a 

celkovou výší splátek 
     

 

 

c) Uveď příklady situací, ve kterých by mohl klient takové půjčky využít: 

 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

d) Ve kterých případech je využití půjčky nerozumné? 

 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabídka půjčky - list pro učitele 

Otázky a úkoly: 

 

Dokážeš posoudit serióznost nabídky v dopisu? Otázky v podúkolech ti poradí, na co se máš zaměřit. 

 

a) Obsahuje dopis prvky, které zdůrazňují určité informace či ovlivňují vnímání textu čtenářem? Pokud 

ano, uveď jejich příklady. 

Např. 

 Velikost písma – láká na snížení úroků, šetření 

 Zdůraznění úspory, chybí informace o celkové výši vrácené částky (úroků) 

 Sluníčko – pozitivní symbol, „osvícení“ radou…  

 

 

b) Kolik celkem zaplatí klient na splátkách? Doplň tabulku. 

 

 

Výše půjčky 50 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 

Měsíční splátka (84 měsíců) 971 Kč 1 966 Kč 3 884 Kč 

Úspora za dobu splácení 5 549 Kč 13 051 Kč 22 196 Kč 

Splátky celkem 76 015 Kč 152 093 Kč 304 060 Kč  

Rozdíl mezi půjčkou a 

celkovou výší splátek 
 26 015 Kč 52 093 Kč   104 060 Kč 

 

 

c)  Uveď příklady situací, ve kterých by mohl klient takové půjčky využít: 

   

Např. 

 Pořízení bydlení 

 Zvýšení kvalifikace 

Tzn. Investice do budoucnosti, trvalé hodnoty 

 

e) Ve kterých případech je využití půjčky nerozumné? 

 

Např. 

 Na dovolenou 

 Na auto 

Tzn. Na to, co podléhá spotřebě či rychlému opotřebení, zastarávání, nepřináší možnost zisku, 

budování budoucnosti… 

 

Délka splácení půjčky by neměla přesáhnout dobu využívání věci, služby apod., kterou za 

půjčenou částku pořídíme! 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Archiv autorky 
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