
"Mini kurz Rychločtení" 

 

Vítám Vás v úvodním dílu. 

Dovolte, abych Vás seznámil s autorem českého rychločtení a 
racionálního čtení, Ing. Davidem Gruberem. David Gruber je 
zakladatel, duchovní otec, průkopník a popularizátor “technik 
duševní práce” a "českého rychločtení" v České republice od roku 
1984. Metoda českého rychločtení a racionálního čtení vznikala 
především jako bič na čtenářskou povrchnost čtení a studia. Tam 
kde se používá metod českého rychločtení a racionálního čtení, 
tam se čte hlouběji, tvořivěji, inteligentněji a krásněji. 

David Gruber - autor metody českého rychločtení a racionálního 
čtení. Více o Davidovi Gruberovi najdete zde. 

 

 

http://www.gruberteam.cz/david-gruber


Jak bude mini kurz probíhat? 
 

Na této stránce si můžete stáhnout 7 dílů emailového kurzu “Úvod 
do rychločtení Davida Grubera po česku, aneb proč nestudovat 

mnohem rychleji?” 

České rychločtení je pravděpodobně to nejpečlivější čtení 
jaké známe. 

Společně s rychlo-vyhledáváním a rychostudiem tvoří úžasný 
celek zvaný „racionální čtení“, který pomáhá všude tam, kde jsou 
oči, mozek a jakýkoliv text. Od googlování na internetu po 
studium nejtěžších univerzitních oborů. Školený rychločtenář či 
racionální čtenář oproti běžnému daleko více mění tempo. 
Rychlejší je jen na balastních částech textu. (Těch je 
mimochodem většina.) A na těch důležitých částech textu – tam 
se může s myšlenkami o to více mazlit. Tam může na autora o to 
více navazovat svými kreativními nápady. Školený čtenář umí 
daleko více číst mezi řádky. Školený čtenář je tak dobrým 
stopařem v textu, jako byl Old Shatterhand v prérii Divokého 
západu. 

Oproti zahraničním průměrnému zlepšení čtenářského výkonu na 
dvojnásobek až trojnásobek mi mé testy ukazují zhruba 

pětinásobné zlepšení žáků.  
 

Rovnoměrně se na zlepšení čtenářského výkonu podílejí tyto tři 
klíčové faktory: 

 
-rychlost čtení, 

-míra zapamatování, 
-schopnost vystihnout podstatu.  

 
David Gruber říká: "Jádro zlepšení nespočívá v práci očí, ale 

v práci mozku. Hlavní „statistikou“ však pro mne je, že lidé třeba i 
po více než dvaceti letech od kurzu vzpomínají na těch pár dnů se 
mnou jako na jedinečnou událost v životě, na pozitivní zlom, na 

nádhernou aktivní dovolenou spojenou s poznáním. A tisíce 
absolventů mého Kurzu Rychločtení už to dobře ví." 

 
To jen pro doplnění základních úvodních informací. 

 



V dalších dílech si změříte Vaši současnou rychlost čtení a určitým 
zjednodušeným způsobem i vaši chápavost textu. 

 
Věřím, že se Vám bude úvodní kurz líbit. Těšte se na příští díl a 

dárek - ukázku z eBooku o komunikaci. 

 
S přáním všeho dobrého 

 
Váš Tomáš Činčala, autor minikurzu 

 

 
 

Klub Gruberteam 
www.gruberteam.cz 

 
 

 
  

 

http://www.gruberteam.cz/
http://www.intra-shop.com/?119,rychlocteni-v-kostce

