
Milí zájemci o rychlé čtení. 
 

Vítáme Vás v mini kurzu rychločtení.  
 

Dnes Vás čeká VSTUPNÍ TEST čtenářské rychlosti a chápavosti 
čteného textu. 

 
 

 Ještě než přistoupíme k testu, dovolte mi malé opakování. 
 

Znáte definici "Rychločtení"?  
 
 

"Rychločtení je užší pojem než Racionální čtení. Je to zdokonalený 
typ vnímání a myšlenkového zpracování textu v situaci, kdy 

obtížnost textu je nízká nebo střední."  
 

Jedná se o běžnou administrativu, emaily, popularizující články 
v časopisech apod., kde cíl četby je nanejvýš střední. Rychločtení 
použijeme tehdy, když chceme vystihnout hlavní myšlenku, hlavní 

příležitosti a hrozby, důležité detaily.  
 

Rychločtení je tedy selektivní čtení s výkonem větším než 240 
jednotek (slov) za minutu, například s rychlostí 370 slov za 

minutu a procentem chápavosti 60% a více.  
 

A  NYNÍ Váš slíbený TEST, ve kterém zjistíte Vaši čtenářskou 
rychlost a chápavost. 

 
Test vám nejprve přesně změří rychlost čtení a určitým 

zjednodušeným způsobem chápavost. Test chápavosti berte 
pouze jako orientační.  

 
 
 

http://gruberteam.webnode.cz/software2/


Malé vysvětlení jak postupovat. 

Jak budeme měřit chápavost? 
 

Za prvním testem rychlosti čtení bude následovat měření 
chápavosti, pět otázek. U každé z nich vyberte správnou odpověď 
z pěti nabízených možností. Když správnou, máte +20 bodů. Když 
si nejste jistí a poctivě zvolíte odpověď "e) nevím", má nula bodů. 
Za nesprávnou odpověď máte -10 bodů. Maximum je 100 
bodů. Pokud čtete pomaleji, s častějšími zpětnými kroky, dělejte 
si malé poznámky - snažte se vystihnout podstatu čteného textu.  

 

Po stisknutí tlačítka START se Vám zobrazí text testu a 
zároveň začne počítat čas. 
 
Pohodlně se usaďte, aby Vás po dobu čtení textu nic 
nevyrušovalo. Čtěte pozorně. Po ukončení čtení, klikněte na 
tlačítko STOP, objeví se váš čas čtení za minutu. 

    A nyní již vzhůru na váš Test. 

Test čtenářské rychlosti a chápavosti čteného textu Davida 
Grubera. 

  

 
 
 Test spustíte zde (KLIKNĚTE ZDE) 
 
 
 

 
 

http://www.gruber.cz/testy/test01.htm
http://www.gruber.cz/testy/test01.htm


Výsledky. 
 
 
 
1. Rychlost čtení 
 
Za maximální limit rychločtení bez přeskakování považujeme 
2000 slov za minutu. Minimální limit není stanoven. Pokud se 
chcete zlepšit v rychlosti čtení na 240 a více slov za minutu a 
současně vystihnout podstatu čteného textu - chápavost, je nutné 
pravidelné cvičení, případně třídenní kurz a studium literatury 
nebo cvičení pomocí software, například RZRWIN Pyramida.  

Nejdůležitější je především opakované pravidelné cvičení, alespoň 
3 x týdně, používání vzorce koncentrace apod..  
 
 

 

2. Chápavost 

Výsledek 20-30 bodů je dostačující, 30-50 bodů dobrý, 50-70 
bodů slušný, 80-90 a více za velmi slušný, 90 a více za vynikající.  
 
Všem děkuji, četli jste poctivě. Dobré vnímání obsahu je totiž u 
rychločtení klíčové. Správné Grubrovo české rychločtení 
hlásá: Chápavost je hlavní, rychlost nesmí jít na úkor chápavosti. 
 
V příštím dílu si vysvětlíme a objevíme "tajné zbraně školeného 
rychločtenáře" a proč je České Rychločtení® také široce pojatý 
kurz rozvoje osobnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Pokud průměrně čtete 1 hodinu denně a naučíte se číst alespoň 2 
x rychleji bez ztráty chápavosti čteného textu, získáte minimálně 
182 hodin času navíc. Průměrní neškolení čtenáři čtou rychlostí 
100 až 240 slov za minutu. Hlavními důvody jsou špatné čtecí 
návyky, neznalost "tajných zbraní školeného čtenáře" a neznalost 
speciálních programů, které rychle rozšiřují zrakové rozpětí a 
chápavost textu a pod…  

 
 
V příští lekci pro Vás David Gruber připravil Video, které Vám již 
brzy zašlu. Přeji vám hodně vytrvalosti a pohody. 
 
Váš Tomáš Činčala 
Klub Gruberteam 
www.gruberteam.cz 
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