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1. Jak dělíme zdroje? 
A) osobní a cizí 
B) vlastní a cizí 
C) osobní a půjčené 
D) vlastní a půjčené 

 
2. Jakým způsobem můžeme optimalizovat potřebu finančních zdrojů? 

A) vzít si jeden velký úvěr na všechny potřeby spojené s podnikáním 
B) nevyužívat úvěry a na vše našetřit hotovost 
C) kupovat vše pouze na splátky kvůli plateb do delšího období 
D) zkombinovat co nejvýhodněji úvěry, leasing, kupování na splátky apod. 

 
3. Co je to crowdfunding? 

A) speciální druh úvěru poskytovaný rozvíjejícím se společnostem 
B) spojení kapitálu s podobnou rozvíjející se společností  
C) získávání věcných příspěvků od veřejnosti prostřednictvím specializovaných 

portálů 
D) získávání finančních příspěvků od veřejnosti prostřednictvím specializovaných 

portálů 

 
4. Pokud se rozhodneme využít půjčku od banky, která varianta bude 

pravděpodobně nejvýhodnější? 
A) úvěr 
B) kontokorent 
C) kreditní karta 
D) všechny možnosti mají stejné podmínky 

 
5. Mohou být investice možným zdrojem financování podnikání? Pokud ano, jaké 

konkrétní investice? Uveďte alespoň jeden příklad. 
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METODICKÉ POKYNY A ŘEŠENÍ 
 

 
 

 
Kvíz je součástí pracovního setu, který obsahuje video (komentovanou prezentaci) 
a pracovní list. Kvíz přímo navazuje na video, ve kterém je možné najít odpovědi na 
všechny otázky. Kvíz kombinuje uzavřené a otevřené otázky. Z toho pohledu je možné jej 
využít na ověření znalostí, které žáci (díky videu) nabyly (vč. klasifikace). Video je možné 
také nahradit či doplnit jinou formou výkladu.  
Kvíz je také možné použít na začátku tématu k prověření aktuálních znalostí žáků a na tomto základě 
teprve vést výklad. Taktéž může být zdrojem pro další diskusi s žáky. 
 
Předpokládaný čas na aktivitu: 20 minut  

(10 minut řešení kvízu, 10 minut diskuse nad odpověďmi) 
 
 

Otázka 1: B – zdroje dělíme na vlastní a cizí 

 
Otázka 2: D - zkombinovat co nejvýhodněji úvěry, leasing, kupování na splátky apod. 

 Částečně správně je i možnost A) – v některých případech, kdy firma získá extra výhodný úvěr, 
to může být nejvýhodnější  

 

Otázka 3: D – crowdfunding je získávání finančních příspěvků od veřejnosti prostřednictvím 
specializovaných portálů 

 Více např. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding  
 Https://www.crowder.cz/uvod-do-crowdfundingu/  
 
Otázka 4: A – nejvýhodnější je v současné době spotřebitelský úvěr, ostatní produkty jsou dražší (vyšší 

úroky, resp. RPSN) 

 
Otázka 5: Otázka je námětem k diskuzi.  

Záleží, jak se koukáme obecně na investice - za investici může být např. považován i počáteční 
kapitál firmy, za který např. nakoupí vybavení, aby mohla něco vyrábět apod.   

Finanční investice nebo např. investice do nemovitostí pak mohou být zdrojem financování 
zejména prostřednictvím budování pasivního příjmu firmy (/ podnikatele jednotlivce).  

 

 


