
METODICKÝ LIST LEKCE 

Oblast IV Analýza  

Název lekce Čti rychleji než ostatní 
Nejrychlejší čtenář ve třídě  

Cíle lekce (znalosti, 
dovednosti, postoje) 

Zjištění aktuální rychlosti čtení 
Studenti ví, co je to rychlé čtení 
Ví, jak ho aplikovat 
Znají praktická cvičení posilující oční rozpětí 
Student ví, že je tato metoda pro něj výhodná 

Cílová skupina (věk, 
charakteristiky) 

2. ročník SŠ 
15  - 17 let 
nejsou nutné žádné zvláštní znalosti – běžné znalosti 
čtení 

Časová dotace 90 minut 

Osnova (průběh) 
lekce 

I.N.S.E.R.T.  – 10 minut 
Článek o rychlém čtení a pomocí metody I.N.S.E.R.T. 
studenti zjistí, co o rychlém čtení už ví. 
http://www.growjob.com/clanky-personal/vice-efektivity-diky-

rychlemu-cteni/ 

 
Zjištění aktuální rychlosti čtení – 10 minut 
Pro studenty je zajímavé zjistit, jak rychle v této 
chvíli vlastně čtou. Rychlost čtení se vypočítá: počet 
slov děleno čas. (Čerpáno z knihy Rychlé čtení od 
Tonyho Buzana) 
 
Rychlé čtení – 50 minut 
Úvod – nějaký motivující příběh nebo říct, jak rychle 
četly známé osobnosti. 
Co je to rychlé čtení, jak jsme se učili číst, jaká je 

průměrná rychlost čtení u neškoleného čtenáře 

Historie rychlého čtení – několik informací k historii 

rychlého čtení. 

Oči – jak se pohybují oči při čtení 



Artikulace a subvokalizace – co tyto pojmy 

znamenají, jaký vliv mají na rychlé čtení, jak se jich 

zbavit. 

Vyzkoušet si artikulaci – viz příloha 

Snižování počtu očních fixací – kolik je běžný počet 

fixací na řádek a jak tento počet snížit 

Vyzkoušet si oční fixace – viz. příloha 

Cvičení – oční gymnastika-příloha č. 1 

Rozšiřování zrakového rozpětí – co je to zrakové 

rozpětí 

cvičení - Rozšiřování zrakového rozpětí-příloha č. 2 

http://peclik.pouzitelne.cz/insk/frindex.html 

Potlačení regresivních pohybů – co je to regresivní 

pohyb, jaký je jeho vliv na rychlé čtení, jaké jsou 

příčiny regresivních pohybů, je regrese jenom 

špatná? 

Čtenářské techniky: 

• aktivní čtení  

• informační čtení 

• kurzorické čtení 

• selektivní čtení 

u informačního a selektivního čtení provést 

praktickou ukázku – příloha č. 3 

Zdokonalení čtení – rozšíření slovní zásoby (praktická 

ukázka – z knihy Rychlé čtení – Tony Buzan) 

Závěr – proč číst rychleji + Pětilístek – 10 minut 

Metody práce (forma 
výuky) 

I.N.S.E.R.T. 
Pětilístek 
Evokace – I.N.S.E.R.T. + rychlost čtení 



Uvědomění – teorie + různá cvičení 
Reflexe – závěr + pětilístek  

Materiál Text o rychlém čtení 
Text na zjištění rychlosti čtení 
Cvičení – oční gymnastika, rozšiřování zrakového 
rozpětí, informační čtení (3-4 naučné knihy), 
selektivní čtení, rozšiřování slovní zásoby 
Stopky (lze použít stopky na internetu) 
Propisky 

Modifikace Lekce může být použita pro kteroukoliv třídu SŠ bez 
jakýchkoliv změn. 
Může se klidně prohodit pořadí v části uvědomění – 
nejdříve se mohou dát  čtenářské techniky a potom 
se teprve začít bavit o rychlém čtení. 
Také příběh o Roosweltovi se může dát na začátek 
lekce, takové povzbuzení pro studenty, probuzení 
zájmu. 

Reflexe a doporučení V první lekci se mi nepodařilo přesně změřit rychlost 
čtení, protože místo počtu slov jsem spočítala 
písmenka a potom to už nevycházelo. Takže tahle 
část se moc nepovedla. 
Pro získání většího času lze vynechat první část 
I.N.S.E.R.T. 
V průběhu části uvědomění je možné mít v záloze 
nachystané nějaké video o rychlém čtení a když 
upadá pozornost studentů, tak jim to pustit. 
Mít připravené odpovědi na otázky „a proč je pro mě 
rychlé čtení dobré“ – možnost rozvést diskusi na 
toto téma.  

Poznámky Zde sepište vše, co se výše nevešlo.  

Zpracovala, dne Ludmila Holbíková, 16. 6. 2014 
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