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Mé předrahé mamince, která mě 
s velkou láskou a péčí seznámila 

s tím, jak jsou slova krásná a mocná, 
jak krásná a mocná je mysl.
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Předmluva
Poprvé jsem si Rychlé čtení přečetla v roce 1996. Kdyby mi tehdy někdo 
řekl, že po letech budu psát předmluvu k jejímu novému vydání, nevěřila 
bych tomu.

Když jsem tenkrát četla první stranu knihy, moc jsem toho o rychlém 
čtení nevěděla a pochybovala jsem, že se je dokážu naučit. Moje obavy 
byly zbytečné. Už o rok později jsem vyhrála své první mistrovství světa 
a bez problému jsem četla knihy rychlostí více než tisíc slov za minutu. 
V roce 1996 bych si ani v nejdivočejším snu nedokázala představit, co za-
žiju v roce 2007 s knihou Harry Potter a relikvie smrti. Požádali mě, abych 
tuto výjimečnou knihu přečetla co nejrychleji po jejím vydání, a na její ob-
sah se mě poté ptal tisk i televize. Dosáhla jsem rychlosti čtení 4521 slov 
za minutu, což je můj dosavadní osobní rekord.

Až se vydáte za svým dobrodružstvím v rychlém čtení, vybavte se dvě-
ma věcmi: upřímnou zvědavostí, čeho všeho je váš mozek schopen, do-
nutíte-li jej překročit domnělé limity, a knihou, kterou skutečně toužíte 
přečíst. Trénujte s ní podle Rychlého čtení. Je důležité, jakým způsobem 
novou dovednost získáte. Hned od začátku se snažte si to užít, udělejte si 
z toho zábavu. Tak jsem to dělala já. Pokaždé jsem si vybrala nějakou kni-
hu a vyzvala sama sebe k co nejrychlejšímu čtení. Odhadovala jsem, jak 
dlouho mi to bude trvat, a byla jsem zvědavá, zda je můj odhad správný. 
Výhodou je, že se tak naučíte uvolněné koncentraci, kterou potom kdykoli 
později při rychlém čtení využijete.

Objevte, co se děje, když čtete velkou rychlostí. Jako příznivkyně Star 
Treku si myslím, že takto je nejlépe možné přiblížit se „splynutí mysli“ s au-
torem (pokud, samozřejmě, nemáme špičaté uši a nepocházíme z planety 
Vulkán). Veškerá naše pozornost je zaměřena na proces čtení a tato činnost 
nás zcela pohlcuje. Hodně to připomíná Zen. Zjistila jsem, že informace, 
které jsem získala metodou rychlého čtení, si pamatuji lépe než text, který 
jsem prošla pomalu. Moje myšlenky jednoduše nemají čas odbíhat.

V této knize najdete všechny informace, které potřebujete, abyste byli 
v rychlém čtení dobří. Pokud chcete být ještě lepší, přečtěte si také knihy 
Tonyho Buzana o myšlenkových mapách (Myšlenkové mapy, BizBooks 2012) 
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a o paměti (Trénink paměti, BizBooks 2013). Naučte se techniku myšlen-
kových map pro knihy a články – mozek se tak trénuje ve vyhledávání 
klíčových pojmů a to napomáhá rozvoji paměťových dovedností. Schop-
nost vytvářet během četby v mysli představy je pro zlepšení vybavování 
rozhodující.

Kniha Rychlé čtení je ve svém oboru klasikou. Až ji budete číst, s při-
bývajícími stránkami se bude vaše tempo stále zvyšovat, zároveň se zlepší 
vaše porozumění i paměť. Toto propojení je ve světě konkurenčního byz-
nysu výhodou, v oblasti akademického studia přináší schopnost hluboké 
syntézy. I já jsem zde začínala – konkrétně na první straně.

Anne Jonesová
Šestinásobná vítězka mistrovství světa v rychlém čtení

Držitelka rekordu z Olympiády duševních sportů
www.speedyreader.co.uk
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Poděkování
Rád bych srdečně a upřímně poděkoval lidem, kteří napomohli realizaci 
této knihy: Anne Jonesové za milý úvod ke knize a inspirující rychlost přes 
čtyři tisíce slov za minutu za současného porozumění a potěšení z četby 
Harryho Pottera! Dále děkuji celé rodině Folleyových za to, že mi vytvo-
řili skvělé prostředí pro dokončení původního rukopisu, Caře a Peterovi 
 Ayrovým za útočiště v Greeenham Hall, kde jsem prováděl první výzku-
my, Robyn Pontynenové z Lizard Island v Austrálii za péči a stravu v době, 
kdy má kniha byla ve fázi zrodu, Brain Trustu a všem členům Brain Clubs 
(Mozkových klubů) za jejich oddanost globálnímu cíli duševní gramotnos-
ti, a zvláště konceptu rychlého čtení. 

Uvedení knihy Rychlé čtení do jednadvacátého století je výsledkem 
úsilí týmové práce, a já bych chtěl své srdečné díky věnovat celé síti nyní 
už dobře zavedených a rozrůstajících se Buzan Centres International. Mé 
díky patří i všem mistrovským trenérům v těchto centrech a licencovaným 
instruktorům z Buzan World, jako jsou Masanori Kanda, Mikiko Chickada 
Kawase, Ken Ito and Shiro Kobayashi z Japonska, Henri Toi a Eric Cheung, 
Tchum Chen Cheong a asijský Buzan team v Singapuru, Jorge O. Castañeda, 
předseda Buzan Latin America, Bill Jarrard a Jennifer Goddardová z Buzan 
Centre Australia/NZ a Hilda Jaspaertová z Buzan Europe.

Dále musím poděkovat i Brianu Lee za přátelství, neochvějnou pod-
poru a pomoc při zveřejnění série knih Mind Set, Philu Chambersovi – mis-
trovi světa v tvorbě myšlenkových map a senior instruktorovi Buzan center 
za jeho skvělé mapy a neustálé nenápadné podněty.

Má vděčnost patří i mému „domácímu týmu“ z Buzanova hlavního 
centra, hlavně Anne Reynoldsové, Suzi Rockettové a Jenny Redmanové za 
jejich znamenité logistické úsilí a podporu.

V nakladatelství Pearson bych rád poděkoval zejména řediteli Richar-
du Staggovi, který hrál v uvedení celé práce na trh hlavní roli. Veliké díky 
též patří mé odborné korektorce Samantě Jacksonové za její pečlivou práci 
během celé té dlouhé doby, kdy kniha Rychlé čtení vznikala, i jejímu týmu 
v Harlow – Caroline Jordanové, Colette Holdenové a Melanii Carterové. 
Mé poděkování by nebylo úplné, kdybych zapomněl na Jamese Harrisona, 
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mého nezávislého konzultujícího korektora, a jeho pomoc při zformování 
celé knihy do její fi nální podoby.

Nakonec bych chtěl vyjádřit své díky i všem rychlým čtenářům a pe-
dagogům, kteří s nadšením poskytli své příběhy o rychlém čtení a testy 
a které jsem ze svých díků buď vzhledem k nedostatku prostoru vynechal, 
nebo je nemohl zahrnout z jiných důvodů.

A na závěr, milý čtenáři, děkuji zvláště vám za to, že se chcete při-
pojit k rozrůstající se globální komunitě rychlých čtenářů. PROSÍM, po-
šlete mi osobní příběh o své zkušenosti s rychlým čtením a náměty, 
které bych případně mohl zahrnout do dalšího vydání této knihy, na 
tony.buzan@buzanworld.com.
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Úvod 
Čtení je pro mysl totéž, co je aerobic pro tělo.

Ještě nikdy nenadešel lepší čas naučit se a využít osvobozující metodu 
rychlého čtení. Tato technika vám napomůže k maximálnímu využití vaší 
schopnosti vizualizace a radikálně sníží čas obvykle potřebný k přečtení 
knihy o 250 stranách – z téměř deseti a půl hodiny na šedesát minut! Ab-
solvujte kurz rychlého čtení a budete moci projít, prosít, protřídit a uchovat 
si v paměti terabyty informací přenášených po internetu, nemluvě o tvr-
dých datech získaných ze všech druhů tištěných médií. Zvládnutí meto-
dy rychlého čtení společně s myšlenkovými mapami a dalšími technikami 
zaměřenými na rozšíření paměti významně zlepší vaše studijní a pracovní 
dovednosti.

Jak jste se naučili číst?
Vzpomínáte si, jakou metodou jste se naučili číst? Šlo o hláskovou nebo 
globální metodu? Nebo to byla kombinace obojího?

Hlásková metoda

Dítě se při této metodě nejprve seznamuje s běžnou abecedou od A do Z, 
a pak se zvukem každého písmene – „a“ je tedy „á“, „b“ je „bᵊ“ apod. Dítě se 
pak učí písmenům a zvukům v kontextu slov, tak například „len“ je „lᵊ-e-nᵊ“ 
(a ne „el-e-en“). Děti hláskují, dokud slovo nezíská správnou podobu. Když 
už dítě umí správně vyslovovat hlásky, učitel mu řekne, ať si čte potichu. 
Tato poslední fáze je často dlouhá a mnoho dětí, a dokonce i dospělých, 
se přes ni nikdy nepřeklene – při čtení vždy pohybují rty. Ti, kteří touto fází 
úspěšně projdou, si přesto mohou slova říkat pro sebe. To znamená, že 
když čtou, uvědomují si zvuk každého slova. Říká se tomu subvokalizace 
(„vnitřní řeč“).
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Globální metoda

Tato metoda výuky čtení také spočívá ve slovech a verbálních odpovědích. 
Dítěti se ukáže jednoznačný obrázek (například krávy), nad kterým je vy-
tištěno slovo, které předmět na obrázku reprezentuje, tedy „kráva“. Učitel 
pak od dítěte chce správnou verbální odezvu. Pokud dítě odpoví nespráv-
ně (třeba „slon“), učitel jej vede ke správné odpovědi, a teprve potom pře-
jde k dalšímu slovu. Když dítě dosáhne přiměřené dovednosti, ocitne se 
ve stejné situaci jako dítě, které se učilo číst hláskovou metodou: bude číst 
nahlas a bude se po něm chtít, aby četlo potichu.

Co je skutečná gramotnost?
Jakmile dítě umí rozeznávat slova a číst potichu, má se obecně za to, že se 
naučilo číst, a je tedy gramotné. Od přibližně pěti až sedmi let už nedostá-
vá téměř žádné další instrukce, jelikož se má za to, že umí-li číst, potřebuje 
tuto dovednost už jen využívat.

Nic nemůže být vzdálenější pravdě. To, co se děti naučily, je ve skuteč-
nosti pouze první fází čtení. Pokud ponecháme dítě v této fázi a ono v ní 
zůstane až do dospělosti, je to stejné, jako kdybychom usoudili, že dítě, 
které se naučilo lézt, se už nemůže, co se týká pohybu, více naučit. Přitom 
ale ještě neprozkoumalo svět chůze, běhu, tance a dalších činností. Stejné 
je to se čtením. Nechali nás lézt po podlaze, ale teď přišel čas, abychom se 
naučili chodit, běhat a tančit!

Tonyho cesta k rychlému čtení
Když mi bylo čtrnáct, podstoupili jsme ve třídě sérii testů, které měly změřit 
naše duševní schopnosti. Byl mezi nimi i test na rychlost čtení. O pár týdnů 
později nám sdělili výsledky a já jsem zjistil, že jsem dosáhl průměrného 
skóre 213 slov za minutu. Nejprve jsem byl v euforii, protože číslo se zdá-
lo vysoké. Moje radost naneštěstí netrvala dlouho, jelikož brzy nato nám 
učitel řekl, že nejrychlejší student ve třídě četl rychlostí 314 slov za minu-
tu – a předčil mě tedy o více než 100 slov za minutu.

Tato demoralizující zpráva mi doslova změnila život. Hned po hodině 
jsem spěchal za učitelem a zeptal jsem se ho, jak bych mohl rychlost své-
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ho čtení zvýšit. Odpověděl, že to nejde  že je v podstatě neměnná, stejně 
jako IQ, výška postavy v dospělosti nebo barva očí.

Neznělo mi to moc přesvědčivě. Proč by tomu tak mělo být? Tehdy 
jsem právě začal s aktivním tělesným tréninkem a všiml jsem si, že během 
pár týdnů došlo k výrazné změně snad všech mých svalů. Pokud jsem díky 
znalosti správných cvičení mohl takto proměnit své tělo, proč by mi vhod-
ná vizuální a duševní cvičení neumožnila změnit rychlost čtení, porozu-
mění a zapamatování toho, co jsem přečetl?

Tyto otázky mě dovedly k průzkumu, díky němuž jsem brzy pokořil 
hranici 400 slov za minutu, a nakonec jsem bez problémů četl rychlostí 
přes 1000 slov za minutu. Vlivem tohoto bádání jsem si uvědomil, že čtení 
je na všech úrovních pro mysl totéž, co je aerobic pro tělo.

Kde to všechno začalo? 
Vývoj rychlého čtení
Rychlé čtení vzniklo na počátku 20. století, kdy čtenáře doslova zaplavilo 
množství publikovaných knih, které jednoduše nebylo možné přečíst běž-
nou rychlostí. První kurzy se zakládaly na informacích z poměrně překva-
pivého zdroje – britského královského letectva.

Letečtí taktikové během první světové války zjistili, že mnozí piloti ne-
byli při letu schopni rozeznat letadla na dálku. V situaci leteckého souboje, 
kdy jde o život, to byla velká nevýhoda a taktikové začali hledat nápravu. 
Vyvinuli přístroj zvaný tachistoskop, který na velké plátno promítá obráz-
ky v různě krátkých časových intervalech. Začali dlouhými expozicemi po-
měrně velkých obrázků spojeneckého a nepřátelského letadla a expozici 
pak postupně zkracovali. Zároveň zmenšovali velikost obrázku a měnili 
úhel pohledu na něj. Ke svému údivu zjistili, že normální člověk může být 
v důsledku tréninku schopen rozeznat obrázky různých letadel malé téměř 
jako tečka, a to i tehdy, jsou-li tyto obrázky promítnuty na plátno pouze 
na pět setin sekundy.

Z toho usoudili, že mohou-li oči rozpoznávat obrazy takto neuvěři-
telným tempem, mělo by být možné významně zvýšit rychlost čtení. Roz-
hodli se tedy provést podobný experiment, tentokrát s textem. S využitím 
naprosto stejného přístroje nejprve promítli na plátno jedno slovo velkým 
písmem, a to na celých pět sekund. Postupně zmenšovali velikost písma 
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14  |  Rychlé čtení

a dobu expozice. V konečné fázi promítali na plátno čtyři slova najednou po 
dobu pěti setin sekundy a pokusné subjekty je stále byly schopny přečíst.

Výsledkem těchto pokusů bylo, že většina kurzů rychlého čtení se za-
kládala na tachistoskopické metodě (v angloamerickém prostředí známé 
též jako still-screen training). 

Obr. U.1 a) tachistoskopický graf, b) porovnání relativní úspěšnosti 
tachistoskopické metody s přirozenou rychlostí čtení

rychlost čtení (slova za minutu)

rychlost čtení (slova za minutu)

individuální 
pokrok při využití 
tachistoskopické 
metody

individuální pokrok 
při využití metody 
přirozeného čtení

průměrný pokrok 
při využití 
tachistoskopické 
metody
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Lektoři využívající tachistoskopickou metodu obvykle měřili pokrok svých 
studentů pomocí grafu rozděleného do jednotek po deseti od 100 do 
400 slov za minutu (obr. U.1). Při pravidelném procvičování byla většina 
lidí schopna zvýšit svou průměrnou rychlost čtení z 200 na 400 slov za mi-
nutu, což odpovídá rozdílu mezi žákem základní školy a postgraduálním 
studentem.

Úspěšní studenti, kteří prošli tachistoskopickým tréninkem, nebyli ov-
šem většinou po uplynutí několika týdnů „postgraduálního čtení“ se svými 
výsledky spokojeni. Mnozí udávali, že rychlost jejich čtení krátce po skon-
čení kurzu klesla na původní úroveň. 

Za pomoci tachistoskopické metody vzroste individuální rychlost čtení 
v průměru z 200 na 400 slov za minutu. Ze začátku to vypadá skvěle: rychlost 
se zdvojnásobila. Když ale uvažujeme matematicky, ukáže se, že zde něco 
poněkud nehraje. Pokud je oko schopno rozeznat obrazy (například letadla 
nebo slova) během pěti setin sekundy, pak by očekávané tempo čtení mělo 
být 60 sekund krát 500 slov, což dává dohromady 30 000 slov (nebo krátká 
knihu) za minutu! Kam se tedy podělo chybějících 29 600 slov? Jinak řečeno, 
pokud se naše běžná schopnost čtení textu pohybuje mezi 200 a 400 slovy 
za minutu (a většiny lidí se týká spíše ono nižší číslo), pak by přečtení běž-
né knihy o 250 stranách se zhruba 500 slovy na jedné straně trvalo téměř 
deset a půl hodiny. Pozorovaná zlepšení čtecích schopností během tachis-
toskopických kurzů měla ve skutečnosti s tréninkem pramálo společného. 
Během těchto týdnů šlo spíše o vysokou motivaci studentů, kteří se tak do-
kázali dostat na horní hranici své běžné čtecí schopnosti. 

Tachistoskopická metoda se stala užitečnou součástí elementárního 
tréninku, ačkoli se nejednalo o komplexní přístup, a průměrné tempo dob-
rého rychlého čtenáře se začalo blížit významné hranici – 1000 slov za mi-
nutu. Díky zprávám o pozoruhodných výkonech v rychlém čtení u veřejně 
známých osobností, jako byl americký prezident John F. Kennedy, a díky 
zájmu, který o rychlé čtení projevil prezident Jimmy Carter, vzniklo a rozví-
jelo se mnoho typů škol rychlého čtení. Mezi jejich metody patřilo fotogra-
fi cké čtení, které se zakládalo jednoduše na schopnosti oka „fotografovat“ 
rozsáhlejší oblasti tištěného textu, než je běžné.
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Držitelé světových rekordů 
v rychlém čtení
Testy zjišťující rychlost čtení jsou založeny zejména na čtení románů. Čte-
nář musí přečíst co nejrychleji celý román, a následně o něm přednést řeč 
před lidmi, kteří jej důkladně předtím pročetli. Tato řeč musí obsahovat 
erudované komentáře k postavám, prostředí, ději, fi lozofi i knihy, symbo-
lice, jazykové úrovni, literárnímu stylu, metaforám, tématům a dějinné-
mu kontextu. Mezi prvními rychlými čtenáři, kteří vešli do „síně slávy“, byli 
Michael J. Gelb ze Spojených států, jenž četl rychlostí 1805 slov za minu-
tu, a Mithymna Corkeová z Holandska, která se svými 2010 slovy pokořila 
hranici 2000 slov za minutu. Její krajan Kjetill Gunnarson ale překonal dal-
ší zdánlivě nereálnou metu – 3000 slov – s rychlostí 3050 slov za minutu 
a Sean Adam ze Spojených států se dostal blízko k dalšímu tísícovému li-
mitu se svými omračujícími 3850 slovy za minutu. V roce 2007 přečetla 
Anne Jonesová, šestinásobná světová mistryně v rychlém čtení, v knihku-
pectví Borders na londýnské Charing Cross Road, knihu Harry Potter a re-
likvie smrti za nepřekonaných 47 minut a jednu sekundu, tedy rychlostí 
neuvěřitelných 4251 slov za minutu. Následně knihu komentovala pro de-
ník The Independent a televizní stanici Sky TV. (Anne přispěla do této knihy 
ve velké míře svými zkušenostmi mistryně v rychlém čtení, vděčím jí také 
za napsání předmluvy.) 

Pokud byste se rádi přidali k této elitní skupině rychlých čtenářů, dů-
kladně si pročtěte tuto knihu, nevynechejte ani jedno cvičení, připojte se 
k některému z Brain Clubů po celém světě, zašlete mi údaj o své nejvyš-
ší dosažené rychlosti čtení a každopádně se účastněte mistrovství světa 
v rychlém čtení (více informací viz www.worldspeedreadingcoucnil.com).

Vaše schopnost rychlého čtení
Vaše vlastní schopnost zvýšit rychlost čtení alespoň na dvojnásobek stáva-
jící, nebo nakonec i pokoření 1000 slov za minutu, je stejná, jako schopnost 
těch, kdo se drží v současné první světové desítce. Každý z nich byl kdysi 
čtenářem, který byl, stejně jako vy nebo já, nespokojený se svým běžným 
čtecím tempem a rozhodl se věnovat čas i úsilí rozvoji této nejvýznamnější 
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lidské dovednosti. Rychlé čtení je pro vás skvělou příležitostí, jak je násle-
dovat. Je výsledkem více než padesáti let praxe a výzkumu v této oblasti.

Tím, že jsem se v mládí dozvěděl o zázraku jménem oči a o mimořádné 
kapacitě svého mozku, zlepšil jsem rychlost svého čtení, své porozumění 
i paměť. Zjistil jsem také, že přemýšlím rychleji a kreativněji a dělám si lepší 
poznámky, celkem snadno jsem skládal zkoušky, úspěšněji jsem studoval 
a ušetřil jsem dny, týdny i měsíce svého času.

V této knize najdete cvičení, která vám umožní rozvinout dovednosti, 
které jsou vašim očím i mozku vlastní, a spojit je v jediný nástroj, díky kte-
rému se stanete duševně výkonnými lidmi. Na jejích stránkách poznáte 
nejdůležitější tajemství, která jsem objevil na své cestě za rychlým čtením. 
Přeji vám, aby vás vaše cesta bavila a abyste z technik pro rozvoj dušev-
ní gramotnosti vytěžili alespoň tolik, co jsem dokázal vytěžit já. Pokud se 
budete řídit mým programem pro rychlé čtení a budete pravidelně tréno-
vat, je pravděpodobné, že dosáhnete rychlosti 1000–2000 slov za minutu 
za dobrého porozumění. To znamená, že byste tuto knihu o 250 stranách 
mohli přečíst během jediné hodiny! Čtěte dál, abyste zjistili, jak na to.

Jak nejlépe využít tuto knihu
Kniha sleduje šest hlavních cílů:
1. Výrazně zlepšit rychlost vašeho čtení.
2. Zlepšit a zachovat vaše porozumění.
3. Prohloubit vaše chápání funkce zraku a mozku tak, abyste je mohli 

využívat daleko efektivněji při čtení, studiu, i ve svém běžném osob-
ním a profesním životě.

4. Obohatit vaši slovní zásobu a všeobecný rozhled.
5. Ušetřit váš čas.
6. Dodat vám sebevědomí.

Jak pracovat s touto knihou
Kniha je koncipována jako příručka pro kurz. Nejprve si otestujete svou 
stávající rychlost čtení a úroveň porozumění, následují v rychlém sledu 
verbální techniky a metody řízeného čtení, které vám pomohou posílit vi-
zuálně-mozkový systém a zvýšit tak rychlost vašeho čtení. Vše je doplně-
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no sérií testů a cvičení. Kniha upozorňuje na obvyklé problémy se čtením, 
jako je špatná koncentrace nebo dyslexie, a nabízí rady jak tyto problémy 
řešit. Je zde také vyzdvižena konkrétní literatura a výzkumy v oblasti čte-
ní, včetně novinových článků a časopisů, a návody, co si počít se záplavou 
informací, které na nás útočí z monitoru počítače. Dále vás kniha naučí, jak 
využít metodu rychlého čtení při četbě literatury a poezie. Na konci kni-
hy najdete správné odpovědi pro testy, tabulku pro své záznamy pokroku 
a rejstřík a informace.  

Testy

Sedm kapitol této knihy obsahuje odstupňovanou řadu článků a vybra-
ných textů, díky kterým budete průběžně zjišťovat, jak jste pokročili. Testy 
na začátku knihy jsou určené ke zvýšení rychlosti vašeho čtení, ty upro-
střed rozvíjí schopnost vnímání a slovní zásobu, testy na konci knihy vám 
potom napomohou k plnému rozvinutí vašeho potenciálu rychlého čte-
ní. Některé z těchto textů pojednávají o historii a o teoriích v hlavních ob-
lastech lidského poznání; dále jsou zde články o výzkumu na téma učení 
a mozek. Až dojdete na konec této knihy, budete tedy číst daleko rychle-
ji, zlepší se vám porozumění a rozvine se vaše schopnost kritického hod-
nocení. Budete toho zároveň vědět více o sobě i o okolním světě. Testy 
jsou následující:

1. Boj o inteligenci – v čele trénink mozku (viz str. 30)
2. Vyzvěte svou paměť na souboj (viz str. 54)
3. Inteligence zvířat (viz str. 71)
4. Jsme ve vesmíru sami? Mimozemské inteligence (viz str. 114)
5. Mozek kojenců (viz str. 125)
6. Váš mozek – kouzelný tkalcovský stav (viz. str. 179)
7. Zapojte svou kreativitu a uvidíte, že z toho budete mít užitek! (viz str. 195)

Cvičení

Máte před sebou speciální cvičení na rozvoj zrakového vnímání, uvědomě-
ní, analytických schopností a slovní zásoby. Podobně jako v případě posilo-
vání svalů pro vás bude prospěšné, když si tato cvičení projdete několikrát. 
Následuje první, zahřívací cvičení.
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Jak rychle číst tuto knihu

Rychlé čtení je kurzem, který může trvat jeden, dva, tři týdny, nebo i měsíc 
v závislosti na tom, jak rychle chcete dosáhnout svých cílů. Věnujte pozor-
nost dalším odstavcům, a poté si sestavte svůj vlastní studijní plán.

1. Projděte si obsah knihy a rozvrhněte si oblasti, kterými se chcete 
zabývat.

2. Přibližně odhadněte čas, který věnujete každé části knihy. Poté si v my-
sli utvořte vizuální představu obsahu knihy i svého studijního progra-
mu. Mělo by vám to trvat pouze několik minut.

3. Zběžně si prolistujte knihu, seznamte se s jejími částmi a začněte si 
vytvářet mentální obraz „kontinentu“ knihy a svých cílů.

4. Rozhodněte se, zda chcete projít jednu, dvě či tři kapitoly denně, nebo 
zda své tempo budete měnit.

5. Poté si zaznamenejte studijní plán do svého diáře, označte datum, kdy 
začnete, a datum, kdy chcete mít knihu přečtenou. Při vytváření plá-
nu mějte na paměti, že kapitoly mají 5 až 20 stran a že většinu cvičení 
snadno a úspěšně zvládnete.

Otázky a odpovědi na rozcvičení

Jak úspěšní budete?

Stojíte na počátku jedné z nejdobrodružnějších cest ve svém životě. Vy-
plňte následující kvíz týkající se čtecích návyků a dovedností, jehož cílem 
je dovést vás k tomu, abyste o čtení a rychlém čtení přemýšleli. U každé 
z 20 otázek odpovězte ano, nebo ne a poté si ověřte správnost odpovědí 
na str. 21.
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1. Rychlost čtení vyšší než 1000 slov za minutu je možná. 

2. Měli byste číst pomalu a pečlivě, abyste lépe porozu-
měli textu. 

3. Čtení slova za slovem napomáhá porozumění. 

4. Vnitřní řeč je čtecí návyk, který vás zpomaluje, a je třeba 
jej zredukovat nebo odstranit. 

5. Měli byste se snažit pochopit čtené na sto procent. 

6. Měli byste se pokusit zapamatovat si sto procent z toho, 
co jste si přečetli. 

7. Vaše oči by měly při čtení hladce klouzat po řádcích od 
začátku do konce. 

8. Když při čtení něčemu neporozumíte, měli byste se 
v textu vrátit zpět, aby bylo jisté, že jste text pochopili, 
než budete pokračovat dál. 

9. Pokud si při čtení v textu ukazujete prstem, zpomaluje 
vás to a tento návyk byste měli zredukovat nebo se jej 
zbavit úplně. 

10. Jestliže máte v problémy s porozuměním a pochope-
ním textu, měli byste je vyřešit a teprve pak pokračo-
vat ve čtení. Jen tak si zajistíte trvalé porozumění textu.

11. Dobrou či důležitou knihu byste měli číst stranu za stra-
nou, nikdy nečíst stranu 20, pokud jste ještě nepřečetli 
stranu 19. A určitě byste neměli číst konec knihy, dokud 
jste nepřečetli začátek. 

12. Přeskakování slov je důsledkem lenosti a nemělo by 
k němu docházet. 

13. Když v textu dojdete k důležitým bodům, měli byste si 
je poznamenat, abyste napomohli své paměti. 

14. Vaše úroveň motivace nemá žádný vliv na nejdůležitěj-
ší cesty, kterými váš zrak komunikuje s mozkem, a neo-
vlivňuje rychlost vašeho čtení. 

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne
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15. Vaše poznámky by měly být vždy úhledně organizova-
né a strukturované – zejména věty a utříděný seznam 
informací, které jste si přečetli. 

16. Pokud dojdete při čtení ke slovu, kterému nerozumíte, 
měli byste mít po ruce slovník, abyste si je mohli oka-
mžitě vyhledat. 

17. Jedním z úskalí rychlejšího čtení je zhoršené porozu-
mění. 

18. Všichni čteme vrozeným tempem. 

19. Jestliže čteme romány či poezii, je důležité číst pomaleji, 
abychom docenili význam informací a jazykový rytmus. 

20. Skutečně porozumíte pouze tomu, na co se cíleně za-
měřuje váš zrak. 

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Ano/Ne

Odpovědi na rozcvičovací otázky 

Jestli jste alespoň jednu otázku odpověděli ano, mohl by z vás téměř být 
lektor rychlého čtení. Byla to otázka číslo jedna – rychlost čtení 1000 slov 
za minutu je možná.

Na všechny ostatní otázky je třeba odpovědět důrazným ne. Těchto 
zbývajících 19 otázek pokrývá všechny stávající mýty o čtení.

Pokud věříte těmto falešným domněnkám, pak nejenže jste přesvěd-
čeni o něčem, co není pravda, ale také tím postupně zhoršujete své čtecí 
návyky, zpomalujete své čtení a vaše porozumění a chápání je tak obtíž-
nější a nedostatečné.

V knize Rychlé čtení budeme tyto omyly postupně vyvracet. Pak před 
sebou budete konečně mít volnou cestu k dosažení vašich v oblasti rych-
lého čtení.

První kapitola knihy vám napomůže k ověření vaší normální rychlosti 
čtení a úrovně porozumění. Nejedná se o „test“ v rychlosti čtení, ale o po-
ložení základu, na němž budete moci stavět a zlepšovat tak své dovednos-
ti mílovými kroky.
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Defi nice je nutná 

pro srozumitelnost; 

srozumitelnost 

je vodítkem k dosažení 

vašich cílů.
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Část 1

Objevte a rozviňte 
své dovednosti 
rychlého čtení

Tato část knihy objasňuje psychický proces zvaný čtení odehrávající se mezi 
zrakem a mozkem, analyzuje jej a ukazuje, jak jej zlepšit – a doslova zrych-
lit. Pomocí prvního z řady testů zjistíte svou stávající čtecí rychlost a běžné 
porozumění a poznáte tak svou výchozí pozici. Další kapitoly vám ukážou, 
jak můžete ovládnout svůj zrak, abyste ihned mohli zrychlit čtení a zlep-
šit porozumění.

Naučíte se také postupům, jak se na stránce účinněji zorientovat zra-
kem, osvojit si pokročilé dovednosti ve zběžném čtení textu a uspořádat si 
prostředí způsobem, který umožní vašim očím i mozku rychleji číst. K pod-
poře rychlého čtení a porozumění poslouží cvičení a testy, díky kterým 
posílíte svůj vizuálně-mozkový systém a nadále budete zvyšovat rychlost 
svého čtení.
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1

Čtení: nová 
převratná defi nice

Než si začnete osvojovat dovednosti rychlého čtení, zeptejte se sami 

sebe: co je čtení? Napište svou defi nici na následující řádky:  

Nyní porovnejte svou odpověď s těmito běžnými defi nicemi:

 Čtení je pochopení autorova záměru.

 Čtení je porozumění psanému slovu.

 Čtení je vstřebávání informací.

Každá z těchto typických defi nicí popisuje pouze část procesu čte-

ní. Přesná definice čtení musí zahrnovat kompletní škálu čtecích 

dovedností.
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Co je čtení? Nová defi nice
Čtení je proces, který se skládá z následujících sedmi fází (viz obr. 1.1):

1. Rozpoznání: musíte být schopni rozpoznat jazyk, ať se učíte jakému-
koli jazyku. Nezáleží na tom, odkud jste, kolik vám je let, jakého jste 
pohlaví, rasy nebo jakého jste dosáhli vzdělání – úkolem mozku je 
rozeznat symboly, ať už jde o fonetický nebo vizuální systém, a tyto 
symboly dostat do mozku.

2. Jakým způsobem se symboly do mozku dostávají? Jedná se 
o  asimilaci – složitější proces, který je závislý na vaší situaci, zdraví, 
tělesné kondici a hlavně na vašem zraku a způsobu, jakým jej váš mo-
zek využívá. Je důležité vědět, jak zrak funguje a co se při zrakovém 
vnímání skutečně děje, abychom s ním dokázali zacházet, a přesto nás 
to nikdy nikdo nenaučil.

3. Následujícím krokem je porozumění. Lze jej nazvat také „vnitřní inte-
grace“ – vzájemné propojení jednotlivých informací obsažených v textu.

4. Pochopení se od porozumění liší. Jakmile jste textu porozuměli, mů-
žete informace v něm obsažené propojit s okolním světem – je to tedy 
„vnější integrace“, spojení knihy s vnější skutečností. Jedná se o zcela 
jiný proces než v kroku 3, kde jde o to, jak si v hlavě propojíte informa-
ce získané z knihy. Tato fáze představuje kompletní vztažení obsahu 
knihy k vašim dalším vědomostem.

5. Nyní je třeba naučit se získané informace uložit čili zapamatovat. Díky 
retenci se získané informace ukládají podobně jako v kartotéce nebo 
archivu.

6. Vybavení je vylovení potřebné informace z paměti – a je třeba vědět, 
jak na to. Mimochodem, právě této fázi se mezi lidmi běžně říká paměť. 
Nepleťte si ale uchování informací s jejich vybavením. Neříkejte: „Mám 
hroznou paměť.“ Není to pravda, máte skvělou paměť, ale neumíte s ní 
zacházet. Zaměňujete uchovávání s vybavováním. Pro většinu lidí paměť 
znamená vybavování, což je ale jen druhá fáze paměťového procesu.

7. Proč si vůbec něco vybavovat? A hlavně – proč číst? Chcete přece po-
užívat a sdílet získané znalosti, abyste je mohli tvořivě využít, poučit 
se z nich a do budoucna na nich založit své celoživotní vzdělávání – 
tomu říkáme komunikace.
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Asimilace je celá o tom, jak se do našeho mozku dostávají informace – a je 
to také bod, ve kterém do hry vstupují všechny aspekty rychločtení.
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Obr. 1.1 Sedmifázová defi nice rychlého čtení (pro standardní knihu)
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1. Rozpoznání – znalost abecedních znaků. Tato fáze předchází čtení 

ve vlastním slova smyslu.

2. Asimilace – fyzický proces, během něhož je světlo odražené od tiš-

těného slova přijímáno zrakem a odtud prostřednictvím optického 

nervu předáno do mozku.

3. Porozumění – tento ekvivalent základního porozumění nazývám 

též vnitřní integrací. Označuje propojení všech částí čtené informa-

ce s ostatními částmi.

4. Pochopení – je to proces, v rámci kterého vztahujete všechny své 

předchozí znalosti k tomu, co právě čtete, kdy si vše dáváte do nále-

žitých souvislostí, analyzujete, kritizujete, oceňujete, vybíráte a za-

mítáte. Říkám tomu též vnější integrace.

5. Retence – nezbytné ukládání informací. Mnoho čtenářů zná situaci, 

kdy vstoupí do zkušební místnosti a po dobu dvou hodin bude mít 

většinu potřebných informací uložených někde v paměti jen proto, 

aby si je vybavili, až když je po všem. Uložení informací tedy nesta-

čí, musí být doplněno vybavením.

6. Vybavení – schopnost najít v paměti to, co potřebujeme, nejlépe ve 

chvíli, kdy je to potřeba.

7. Komunikace – okamžité nebo odložené využití informace. Rozezná-

váme psanou, elektronickou, mluvenou a obrazovou komunikaci 

(např. prostřednictvím umění, tance a dalších forem kreativního 

vyjádření).

Čtení též zahrnuje onu životně důležitou a často zanedbávanou psychickou 
funkci, kterou je myšlení. Myšlení je vaší neustálou vnitřní a vnější integrací.

Ve světle této úplné defi nice nám musí být jasné, že s 30 nejčastější-
mi problémy při čtení a učení, které jsou uvedeny v následující tabulce, si 
snadno poradí čtenář, který se naučil rozpoznat slovo, asimilovat, porozu-
mět, pochopit, zapamatovat si, vybavit a komunikovat.
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30 NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ SE ČTENÍM

analýza obavy rozptylování

čas ocenění soustředění

čitelnost odmítání stimulace

kritika opakované čtení téhož tempo

lenost organizace únava

literární styl porozumění věk

množství poznámky vnitřní řeč

motivace prostředí vybavení

netrpělivost regrese selekce

nuda retence zájem

Čtení je víceúrovňovým procesem. Jestliže máte být v rychlém čtení úspěš-
ní, je třeba propracovat každou jeho úroveň.

Než se pustíte do prvního testu, seřaďte sedm fází procesu čtení po-
dle subjektivní důležitosti. Číslo 1 přiřaďte fázi, na které chcete nejvíce 
pracovat:

Rozpoznání
Asimilace
Porozumění
Pochopení
Retence
Vybavení
Komunikace

Ze seznamu problémů se čtením vyberte ty, které se vás týkají a které se 
chystáte odstranit.

Nyní, když jste pochopili, co všechno proces čtení ve skutečnosti obná-
ší, jste připraveni na svůj první test. Vždy, když se chcete něco naučit nebo 
se v něčem zlepšit, je důležité vědět, na čem můžete stavět. Pouze přesné 
stanovení výchozí pozice, ať už je jakákoli, představuje odrazový můstek, 
ze kterého můžete zamířit k nejvyšším cílům.

KE0711.indd   29KE0711.indd   29 31.1.2013   14:02:0731.1.2013   14:02:07



30  |  Rychlé čtení

Testování – jak jste na tom?
Ověřte si svou běžnou čtecí rychlost a porozumění.

Tento dvoudílný test je pravým opakem všech dalších testů, které si při 
práci s touto knihou vyzkoušíte. Nejde totiž o test rychlého čtení. Je určen 
k vypočítání vaší stávající rychlosti, abyste mohli následně správně posou-
dit pokrok, kterého jste dosáhli.

Druhá část tohoto testu se týká úrovně vašeho porozumění. Jde 
o 15 otázek s odpověďmi typu výběru z několika možností nebo odpově-
dí ano/ne. Až budete číst text, nesnažte se o vysokou úroveň porozumění, 
ani se nepokoušejte text odbýt. Čtěte s úplně stejnou snahou o porozumě-
ní jako vždy, když čtete podobný druh textu. 

S případným nízkým počtem dosažených bodů v rychlosti čtení nebo 
porozumění si nedělejte těžkou hlavu. Nezapomeňte, že tato kniha je ur-
čena pro ty, kdo chtějí zlepšit své čtecí dovednosti, a že počáteční nízký 
počet bodů je nejen běžný, ale také očekávaný. 

Nežeňte se tedy za rekordy v rychlosti, nepachtěte se za úžasnými vý-
sledky v porozumění a nedělejte si starosti s hodnocením.

Mějte po ruce hodinky a čtěte o samotě. (Když vám bude někdo mě-
řit čas nebo vás bude sledovat, nutně to naruší vaše porozumění. Lidé 
také mívají v takovém případě tendenci číst rychleji nebo pomaleji než 
obvykle).

Až dočtete článek, hned se podívejte na hodinky a vypočítejte svou 
čtecí rychlost. Dostanete podrobné instrukce, jak na to.

Připravte se a začněte normálně číst následující úryvek.

TEST 1

Boj o inteligenci – v čele trénink mozku

Nové světové trendy

Burzovní analytici jako ostříži sledují deset osob v Silicon Valley. Pokud 
dojde jen k náznaku toho, že by některá z nich měla přejít od společnosti 
A ke společnosti B, dochází ke změnám na světových burzách.

Anglická Manpower Services Commission publikovala výsledky prů-
zkumu, podle kterého deset procent nejúspěšnějších britských společností 
investovalo značné sumy peněz i mnoho času do tréninku svých lidí, na-
opak deset procent nejméně úspěšných společností do něj neinvestovalo 
vůbec.

TEST 1

Boj o inteligenci – v čele trénink mozku

Nové světové trendy

Burzovní analytici jako ostříži sledují deset osob v Silicon Valley. Pokud
dojde jen k náznaku toho, že by některá z nich měla přejít od společnosti
A ke společnosti B, dochází ke změnám na světových burzách.

Anglická Manpower Services Commission publikovala výsledky prů-
zkumu, podle kterého deset procent nejúspěšnějších britských společností 
investovalo značné sumy peněz i mnoho času do tréninku svých lidí, na-
opak deset procent nejméně úspěšných společností do něj neinvestovalo
vůbec.
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V Minnesotě se díky projektu Plato Computer Education již podařilo 
zlepšit myšlení a školní výkon u dvou set tisíc žáků.

Ve stále se zvyšujícím počtu zemí mají v rámci armádního výcviku 
„duševní bojová umění“ stejný význam jako schopnost souboje muže pro-
ti muži.

Národní olympijské týmy věnují až osmdesát procent svého tréninkové-
ho času rozvoji pozitivního myšlení, duševní síly a představivosti.

Pět nejlepších počítačových fi rem žebříčku Fortune 500 (500 nej-
úspěšnějších společností Spojených států) investovalo přes mili-
ardu dolarů do vzdělávání svých zaměstnanců. Hlavní prioritou se 
stala kultivace duševního kapitálu včetně podpory nejsilnější světové 
měny – inteligence.

V Caracasu byla dr. Albertu Machadovi jako prvnímu udělena vlád-
ní funkce ministra informací s hlavním cílem zvýšit duševní schopnosti 
národa.

Jsme svědky kvantového skoku v lidské evoluci – inteligence si vší-
má sama sebe a zároveň si je vědoma, že vlastními silami lze dosáhnout 
ohromujících výšin.

Tuto povzbuzující zprávu je třeba vzít v úvahu v kontextu nejproble-
matičtějších témat světa byznysu. Za posledních dvacet let bylo dotazová-
no přes sto tisíc lidí na pěti kontinentech. Mezi dvacet oblastí, ve kterých 
je potřeba dosáhnout zlepšení, nejčastěji podle nich patří:

1. Rychlost čtení

2. Porozumění čtenému textu

3. Všeobecné studijní dovednosti

4. Schopnost zacházet se záplavou informací

5. Paměť

6. Koncentrace

7. Komunikační dovednosti v ústním projevu

8. Komunikační dovednosti v psaném projevu

9. Kreativní myšlení

10. Plánování

11. Zapisování poznámek

12. Analýza problémů

13. Řešení problémů

14. Motivace

15. Analytické myšlení

16. Stanovování priorit
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17. Time management

18. Vstřebávání informací

19. Odkládání úkolů na poslední chvíli (prokrastinace)

20. Úbytek duševních schopností v důsledku stárnutí

Funkce mozkové kůry v levé a pravé hemisféře

Dnes už je všeobecně známo, že levé a pravé kortikální struktury mozku 
jsou spojeny s různými psychickými funkcemi. Levá hemisféra je převáž-
ně oblastí logického myšlení, slov, čísel, sekvencí, analýzy, posloupnosti 
a výčtů. Pravá hemisféra na druhou stranu zodpovídá za vnímání rytmu, 
barev, představivost, za denní snění, prostorové vztahy a dimenze.

Nedávno se ale zjistilo, že levá mozková kůra není „teoretickou“ 
stranou a pravá „kreativní, intuitivní a citovou“ stranou. Z velkého počtu 
výzkumů je jasné, že aby člověk mohl dosáhnout akademických úspěchů 
nebo být tvořivý, musí využívat obě hemisféry současně.

Einsteinové, Newtonové, Cézannové a Mozartové tohoto světa, 
stejně jako géniové světa byznysu, propojili své jazykové, početní a ana-
lytické schopnosti s představivostí a vizemi, a tak stvořili svá mistrov-
ská díla.

Myšlenkové mapy

Jestliže využijeme tuto výchozí informaci o fungování naší psychiky, je 
možné naučit lidi vyřešit každou z oněch problémových oblastí – často se 
zlepšením až o pět set procent. 

Jednou z metod, jak toho dosáhnout, je myšlenkové mapování.
V případě tradičního dělání si poznámek, ať již kvůli zapamatování 

informací, při přípravě ústního nebo písemného projevu, pro uspořádání 
myšlenek, rozbor problému, pro plánování nebo tvořivé myšlení, je typický 
lineární způsob záznamu. Užíváme věty, krátké výčty slov a slovních spo-
jení nebo seznamy řazené podle čísel či abecedy. Těmto metodám schází 
barva, vizuální střídání prvků, obrazová a prostorová vztažnost, a proto 
otupují schopnost mozku myslet a jsou překážkou každému z výše zmíně-
ných duševních procesů.

Metoda myšlenkových map oproti tomu využívá plného rozsahu 
schopností mozku. Uprostřed stránky se umístí obrázek pro podporu za-
pamatování a kreativního myšlení. Od obrázku se pak odvíjí síť asociací, 
která odráží vnitřních mozkové struktury. Díky myšlenkovým mapám si 
můžete připravit projev za několik minut, a nikoli dní; s jejich pomocí 
lze také řešit problémy mnohem komplexněji a rychleji; paměť, která 
téměř nefunguje, se může stát dokonalou a kreativní jedinci tak mohou 
přijít s ohromným množstvím nápadů, a ne pouze se strohými seznamy.
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Super rychlé čtení a čtení s velkým rozsahem

Kombinací myšlenkových map s metodami super rychlého čtení a čtení 
s velkým rozsahem (kdy rychlost daleko přesahuje 1000 slov za minutu 
za skvělého porozumění, a dokonce se může vyšplhat až k 10 000 slov za 
minutu) můžeme vytvořit „intelektuální komanda“.

Čtení takto vysokou rychlostí, podrobné myšlenkové mapy obsahu 
knihy a jejích kapitol a výměna informací získaných pokročilým myšlenko-
vým mapováním je prostředkem, jak můžou čtyři či více osob v profesním 
životě získat, propojit, zapamatovat si a využít během jednoho dne plno 
informací hned ze čtyř knih.

V nadnárodních společnostech Nabisco a Digital Computers využili 
těchto metod. Nejprve 40 a později 120 jejich senior manažerů se rozdělilo 
do čtyř skupin. Každý člověk v každé ze čtyř podskupin strávil dvě hodiny 
čtením jedné ze čtyř vybraných knih ze světa byznysu s využitím metod 
rychlého čtení a čteni s velkým rozsahem. 

Po uplynutí dvou hodin mezi sebou členové v každé podskupině dis-
kutovali o svém pochopení knihy, o její interpretaci a o svých reakcích na 
ni. Následně si každá z podskupin zvolila mluvčího, který pro členy ostat-
ních tří podskupin udělal detailní přednášku. Tento postup se opakoval 
čtyřikrát. Na konci každého dne opouštělo místnost 40 a 120 manažerů 
bohatších o informace ze čtyř hodnotných knih, a to o informace zapama-
tované, propojené a analyzované.

Tento přístup lze stejně efektivně využít v rodině i v podmínkách do-
mácího studia.

Mnemotechnické pomůcky

Mnemotechnické pomůcky, čili pomůcky pro zlepšení paměti, pochází 
od Řeků. Až dnes si ale uvědomujeme, že tyto metody vychází z toho, 
jak funguje mozek, a pokud se využívají správným způsobem, mohou 
komukoliv výrazně zlepšit paměť.

Mnemotechnické postupy vyžadují užití principů asociace a před-
stavivosti, je třeba, abyste si v mysli vytvořili živé, pestré, smyslové, a tím 
i nezapomenutelné obrazy.

Myšlenková mapa je v podstatě vícerozměrnou mnemotechnickou 
pomůckou, která pracuje s přirozenými funkcemi mozku tak, aby si efek-
tivněji vštípil informace.

Za pomoci mnemotechnického tréninku si testovaní byznysmeni 
byli schopni perfektně zapamatovat čtyřicet lidí, se kterými se právě 
seznámili, stejně jako seznam více než sta výrobků včetně relevantních 
faktů a údajů. Tyto postupy aplikovalo stockholmské výcvikové středisko 
IBM a byly také hlavním důvodem, proč byl sedmnáctitýdenní vstupní 
výcvikový program úspěšný. V posledních pěti letech se stejných metod 
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využívá i na mistrovství světa v paměti a jejich úspěšnost potvrzuje ze-
jména osminásobný mistr světa a rekordman Dominic O´Brien.

Lidem je čím dál jasnější, že před začátkem jakéhokoli výcviku je 
dobré naučit se jak se učit a že to má dobré obchodní důvody. Pokroko-
vější mezinárodní organizace proto zařazují mnemotechnický trénink 
jako povinnou první část všech svých výcvikových kurzů. Jednoduchým 
výpočtem dojdeme k poznání, že pokud se do výcviku investuje milion 
dolarů a během dvou týdnů účastníci zapomenou osmdesát procent jeho 
obsahu, společnost prodělá během této doby osm set tisíc. 

Úbytek paměti po učení

Úbytek paměti následující po procesu učení je dramatický: po jedné 
hodině učení přichází krátké zvýšení schopnosti vybavování informa-
cí, protože mozek si zařazuje nové údaje. Poté nastupuje strmý pokles, 
kdy se během dvaceti čtyř hodin z paměti vytratí až osmdesát procent 
podrobností.

Nezáleží na množství času, který učeni věnujete – křivka zapomí-
nání zůstane přibližně stejná. Obsah třídenního kurzu je tak víceméně 
zapomenut asi do dvou týdnů po jeho ukončení.

Důsledky jsou znepokojivé: jestliže nadnárodní fi rma utratí ročně 
padesát milionů dolarů za školení svých zaměstnanců a součástí vzdě-
lávacího programu není žádné opakování, čtyřicet milionů dolarů zmizí 
v nenávratnu během pár dní od konce školení.

Pokud víme, jak paměť funguje, nejen že lze zabránit zmíněnému 
zhoršení paměti, nýbrž můžeme také vyškolit lidi tak, aby se množství 
osvojených informací zvýšilo a tyto informace zůstaly uloženy v paměti.

Mozková buňka

Mozková buňka je novým tématem bádání o lidském vědomí. 
Všichni vlastníme přes miliardu mozkových buněk, jejichž propoje-

ním vzniká ohromující počet schémat a permutací. Jde o číslo, které by 
podle výpočtů ruského neurovědce Pjotra K. Anochina obsahovalo deset 
milionů kilometrů nul, napsali-li bychom je na běžném psacím stroji.

Těm, kdo se zabývají výzkumem mozku, začalo být jasné, že s naší 
vrozenou možností propojovat a manipulovat mnoha miliardami bitů 
informací lze za vhodného tréninku nesmírně zrychlit a zlepšit schop-
nost řešení problémů, analýzy, preferencí, kreativity a komunikace na-
šeho fenomenálního biopočítače (který je schopen během jedné sekundy 
spočítat to, co by superpočítač Roadrunner od IBM – v současné době 
nejrychlejší počítač na světě v ceně 133 milionů dolarů – spočítal za 
sto let).
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Duševní schopnosti a stárnutí

Jako odpověď na otázku „Co se stane s vašimi mozkovými buňkami, když 
zestárnou?“ běžně sborem zazní: „Zemřou!“ Obyčejně je to vysloveno s ne-
zvyklým a překvapivým nadšením.

Jednu z nejradostnějších novinek ze světa výzkumu mozku nám při-
náší doktorka Marion Diamondová. Ta potvrdila, že neexistuje žádný důkaz 
o tom, že by v normálním, aktivním a zdravém mozku docházelo k úbytku 
buněk v souvislosti s věkem.

Díky výzkumu nyní naopak vychází najevo, že pokud mozek využí-
váme a trénujeme, zvyšuje se počet propojení mezi buňkami, a tedy i naše 
inteligence.

Trénink mozku u šedesátníků, sedmdesátníků, osmdesátníků i deva-
desátníků prokázal, že ve všech oblastech duševní činnosti může dojít ke 
statisticky významnému a trvalému zlepšení.

Stojíme na prahu nebývalého převratu, kvantového skoku v rozvoji 
lidské inteligence.

Informace z psychologických, neurofyziologických a pedagogických 
laboratoří se na individuální úrovni i ve světě vzdělávání a byznysu využí-
vají k řešení problémů, které byly až dosud pokládány za nevyhnutelnou 
součást procesu stárnutí.

Jestliže využijeme naše znalosti o jednotlivých funkcích mozku a vro-
zených vlastnostech a biorytmech paměti, zapojíme-li metodu myšlenko-
vých map a naše vědomosti o mozkové buňce a možnostech neustálého 
celoživotního duševního růstu – pak lze boj o inteligenci vyhrát.

TEĎ ZASTAVTE STOPKY!

Doba čtení: _______ min.

Spočítejte rychlost svého čtení ve slovech za minutu tak, že vydělíte počet 
slov předchozího textu (v tomto případě jich bylo 1549) časem, který vám 
jeho čtení zabralo (v minutách).

Slova za minutu =  
počet slov

 
čas

Výsledné číslo si poznamenejte zde a také je zaneste do grafu a tabulky 
na stranách 209 a 210.

Slova za minutu:________
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Test 1: Porozumění

U každé otázky zakroužkujte ano, nebo ne nebo zaškrtněte správnou 
odpověď.

1. 80 procent nejlepších britských společností investuje značné množ-
ství peněz i času do výcviku zaměstnanců.  

Ano/Ne

2. Kolik času ze svého tréninku věnují národní olympijské týmy na rozvoj 
pozitivního myšlení, duševní energie a představivosti?
a. 20 %
b. 30 %
c. 40 %
d. 80 %

3. Prvním člověkem, kterému byla svěřena funkce ministra informací, byl:
a. Dr. Marion Diamondová
b. Dr. Luis Alberto Machado
c. Dominic O´Brien
d. Platon

4. Práce s čísly je převážně záležitostí funkcí levé hemisféry. 
  Ano/Ne

5. Einsteinové, Newtonové, Cézannové a Mozartové tohoto světa byli 
úspěšní, protože propojovali převážně:
a. čísla s logikou
b. slova s analýzou
c. barvy s rytmy
d. analýzu s imaginací

6. Při myšlenkovém mapování:
a. umístíte uprostřed obrázek
b. umístíte uprostřed slovo
c. neumístíte uprostřed nic
d. vždy umístíte uprostřed obrázek a slovo

7. S využitím nových metod super rychlého čtení a čtení s velkým rozsa-
hem byste měli dosáhnout rychlosti daleko přesahující:
a. 500 slov za minutu
b. 1000 slov za minutu
c. 10 000 slov za minutu
d. 100 000 slov za minutu

KE0711.indd   36KE0711.indd   36 31.1.2013   14:02:0831.1.2013   14:02:08



Čtení: nová převratná defi nice  |  37

8. Dvě společnosti, které vytvořily „intelektuální komanda“ pro studi-
um knih, byly:
a. IBM a Coca Cola
b. Digital a Nabisco
c. Nabisco a Microsoft
d. IBM a ICL

9. Mnemotechnické pomůcky původně vytvořili:
a. Angličané
b. Římané
c. Řekové
d. Platon

10. Po jedné hodině učení následuje:
a. krátký vzestup vybavování informací
b. ustálení vybavování informací
c. krátký pokles vybavování informací
d. razantní pokles vybavování informací

11. 24 hodin po tom, co jste se učili, se často z paměti vytratí jaké množ-
ství podrobností?
a. 60 %
b. 70 %
c. 80 %
d. 90 %

12. Počet mozkových buněk je:
a. milion
b. miliarda
c. bilion
d. sto milionů

13. Počítač Roadrunner fi rmy IBM se svou celkovou výpočetní schopností 
konečně blíží kapacitě lidského mozku.  Ano/Ne

14. Dr. Marion Diamondová potvrdila, že: 
a. u zdravého, aktivního mozku neexistuje důkaz o úbytku moz-

kových buněk v souvislosti s věkem
b. u žádného mozku neexistuje důkaz o úbytku mozkových buněk 

v souvislosti s věkem
c. u mozků osob mladších čtyřiceti let neexistuje důkaz o úbytku 

mozkových buněk v souvislosti s věkem
d. u zdravého, aktivního mozku existuje důkaz o mírném úbytku 

mozkových buněk v souvislosti s věkem
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15. Při vhodném tréninku lze dosáhnout statisticky významného zvýšení 
inteligence u osob až do věku:

a. 60 let
b. 70 let
c. 80 let
d. 90 let

Zkontrolujte si své odpovědi podle klíče na straně 205. Poté vydělte počet 
správných odpovědí číslem 15 a vynásobte výsledek 100, abyste zjistili 
rozsah svého porozumění v procentech.

Porozumění: _____________ bodů z 15

 _____________ procent

Nyní svůj výsledek zaneste do grafu a tabulky mapujících váš pokrok na 
stranách 209 a 210.

Jak jste si vedli?
Teď, když jste dokončili svůj první test, znáte svou výchozí úroveň, od kte-
ré se můžete odrazit. V tabulce níže si také můžete porovnat své výsledky 
s výsledky čtenářů po celém světě. Tabulka pokrývá rozsah rychlosti čtení 
a porozumění od „slabého“ ke „stoprocentnímu“. Můžete ji během práce 
s knihou využít pro upřesnění svých cílů. 

Čtenář Rychlost (slova za minutu) Porozumění

Podprůměrný 10–100 30–50 %

Průměrný 200–240 50–70 %

Funkčně gramotný 400 70–80 %

První ze sta 800–1000 80+ %

První z tisíce 1000+ 80+ %

Jiným užitečným měřítkem je korelace rychlosti čtení a úrovně dosažené-
ho vzdělání (viz obr. 1.2).
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Obr. 1.2 Graf průměrné rychlosti čtení v průběhu života

Důvodem, proč se rychlost čtení zvyšuje se vzděláním, není to, že lidé by 
získávali znalost rychlého čtení. Jde jednoduše spíše o to, že musí přečíst 
daleko více materiálu v omezeném čase.

Jinými slovy, klíčovým faktorem je motivace.
Dalším důkazem toho je fakt, že se dospělý člověk po dokončení 

formálního vzdělávání dostává v rychlosti čtení zpět na úroveň základní 
školy – zejména proto, že jeho motivace poklesla a není k ničemu nucen. 
Množství přečteného materiálu se u něho sníží v průměru na pouze jed-
nu knihu ročně.

Na rozdíl od jedinců, kterých se tato fakta týkají, se vám po osvojení 
rad z této knihy nestane, že byste se vrátili zpět na svou předchozí nízkou 
úroveň čtení – namísto toho si udržíte a zlepšíte úroveň, které jste dosáhli.

Vaše rychlost čtení je nyní: _______________

Vaše porozumění je nyní: ________________

Úroveň 
vzdělání

Sl
ov

a z
a m

in
ut

u

Základní 
škola

Střední 
škola

Vysoká 
škola

Postgraduální 
studium

Dospělost
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Pět významných pravidel pro rychlé čtení

1. Vzorec pro výpočet rychlosti čtení je: počet slov / čas

2. Rozsah rychlosti čtení je 1–1000+ slov za minutu.

3. Průměrná rychlost čtení je 200–220 slov za minutu.

4. Vzdělanější lidé obvykle čtou rychleji jen proto, že na čtení mají málo 
času a jsou více motivováni nikoli proto, že by věděli, jak efektivněji 
číst.

5. Každý (včetně vás) má schopnost zvýšit rychlost svého čtení i úroveň 
porozumění (obr. 1.3).

Obr. 1.3 Rozložení úrovně porozumění v běžné populaci

Nyní máte za sebou úvodní zahřívací kolo, test a test porozumění a pro-
listovali jste si zároveň celou knihu. Pojďme se spolu podívat na to, jak 
ovládat tu nejlepší digitální kameru a počítačový procesor v jednom – váš 
úžasný zrak.

Porozumění

50% porozumění (většina lidí)
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2

Ovládněte pohyb 
svých očí

V této kapitole odhalíme některé pozoruhodné údaje o vašich očích, 

prozkoumáme, jak se vaše oči při čtení skutečně pohybují, a představí-

me vám pět nových způsobů jak okamžitě zvýšit rychlost čtení a zlep-

šit porozumění.

Vaše oči jsou nejlepším optickým nástrojem, jaký lidstvo zná. 

V každém z nich je 130 milionů receptorů světla, a kterýkoli z těchto 

receptorů dokáže během vteřiny zachytit pět fotonů (svazků světelné 

energie). Fungování tohoto zázračného nástroje je možné pochopit, 

a pokud je pochopíte, můžete jej ovládat a získat tak mimořádnou 

výhodu.

Změny ve velikosti zornice
Již nějakou dobu víme, že naše zornice přizpůsobují změnou své velikost 
intenzitě osvětlení a blízkosti objektu. Čím jasnější je osvětlení a čím bližší 
je pozorovaný objekt, tím je zornice menší. 

Vědci také zjistili, že velikost zornice se mění v souvislosti s emocemi, 
a že pokud vidíte něco, co vás skutečně zaujme, jako je například přitažli-
vý příslušník opačného pohlaví, vaše zornice se automaticky zvětší. Takové 
změny jsou drobné, ale lze je při pečlivém pozorování zaznamenat. Čínští 
obchodníci s nefritem o tomto jevu vědí již mnoho let: když svému zákaz-
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níkovi předkládají předměty, aby si je prohlédl, věnují zvláštní pozornost 
jeho očím a čekají, až se mu zvětší zornice. Jestliže k tomu dojde, obchod-
ník pozná, že se zákazník nechal zlákat, a podle toho za předmět požadu-
je odpovídající cenu.

Pokud vás jako rychlé čtenáře něco zaujme, vaše zornice se roztáhnou 
a propustí více světla. Jinými slovy, čím jste zaujatější, tím váš mozek více 
roztahuje „závěsy“ za vašima očima, aby mohl (a vy s ním) přijmout bez 
větší námahy více informací za vteřinu.

Oči vzadu
Mimořádně složité obrazy dekódované receptory světla na vaší sítni-
ci putují dále po optickém nervu a jsou předány zrakové oblasti vašeho 
moz ku – týl nímu laloku. Ten není paradoxně umístěn přímo za očima, ale 
v zadní části vaší hlavy. Není tedy divu, že o obzvláště všímavých lidech ří-
káme, že mají oči i vzadu!

Právě tento mozkový lalok realizuje čtení, vede vaše oči po stránce 
při vyhledávání informací, které váš mozek zajímají. Tento fakt je zákla-
dem převratného přístupu k rychlému čtení, jak uvidíme v několika dal-
ších kapitolách.

Znáte-li tato nová úžasná fakta, je vám stále jasnější, že tradiční čtecí 
návyky i rychlost čtení jsou důsledkem špatného nácviku a nesprávného 
využití zraku, a že pokud bychom našim očím rozuměli, jejich práce by se 
vhodným tréninkem v mnohém zlepšila.

Při čtení oči „skáčou“
Jak vaše oči vlastně čtou? Je pozoruhodné, že vaše oči ve skutečnosti při 
čtení mírně a celkem pravidelně „poskakují“ (obr. 2.1). Tyto malé „skoky“ 
přenášejí oči od jednoho bodu k dalšímu, obvykle jen o něco více než 
o jedno slovo. Zrak se tedy vůbec nepohybuje po stránce hladce. Namísto 
toho mírně poskakuje zleva doprava, zprava doleva nebo nahoru a dolů, 
na chvíli se zastaví, aby se zaměřil na slovo či dvě, načež se zase dá do po-
hybu a celý proces se opakuje (obr. 2.2a).
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Obr. 2.1 Jak oči čtou. Myšlenková mapa ukazuje, že oči čtou průměrnou 
rychlostí 200 slov za minutu, studijní tempo při psaní poznámek je od 1 do 90 
slov za minutu. Úroveň porozumění dosahuje v průměru 60–80 % u relativně 
snadného textu, po 24 hodinách dochází k poklesu vybavování o 20 %. Pokud 
si tedy děláte starosti se stoprocentním porozuměním, proč se o takové 
dokonalé porozumění snažit? To, co ve skutečnosti potřebujete, je na sto 
procent porozumět informacím z textu, které potřebujete, a nikoli celému textu. 
Je v tom zásadní rozdíl, a až jej pochopíte, zbavíte se strachu z naprostého 
neporozumění textu. Vždy vám něco unikne, proč si tedy z toho dělat vrásky.

Oči ve skutečnosti čtou přerušovaně, zastaví se, aby „vyfotografovaly“ 
či zachytily to, co je zaujme. Mozek se musí soustředit a oči se musí zastavit. 
Pohyb očí při čtení nevypadá jako jízda vlakem po přímé rychlostní trati, 
připomíná spíše popojíždění lokálkou s výlukami na trati. Pohybuje se ve 
„skocích“ mezi jednotlivými body, na které se na okamžik fi xuje, a také se 
vrací v textu zpět. Jak tedy číst rychleji? Tak, že budete vnímat více „shluků“ 
slov najednou (spíše než jednotlivá slova).

S porozuměním se nemusíme trápit, jelikož už víme, že je stejně nižší, 
než je obecný předpoklad. 

Při rychlém čtení nám pomáhá náš periferní zrak. Využíváme poměrně 
nízké procento svých zrakových schopností. Dalo by se říci: „Jestliže je to 
v centru pozornosti, máme to buď pod kontrolou, nebo jsme to prošvihli.“ 
Jednou z metod rychlého čtení je proto odpoutat mozek od úzkého 
soustředění a znovu přečíst celou stranu tak, že po ní budete „pátrat“ svým 

porozumnění

studium PRŮM
ĚRN

É

POMALÉ

slov za minutu

PŘ
ES

TÁ
VKY

 RYCHLÉ

ZRA
K

TRSY

porozumění
š-i-r-o-k-ý

NÁVOD

receptory periferní

cena

1–90

60–80 %

130 000 000

11 000 000 +

80 % +

264 000 000 €
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rozšířeným viděním. Všechny aspekty takovéhoto rychlého čtení podrobně 
popisujeme v naší knize.

Pamatujte si, že vaše oči jsou úžasným nástrojem se 130 miliony 
receptorů světla schopných během jediné vteřiny pojmout „armády“ fotonů, 
nosičů informací. Konec konců, rychlé čtení se netýká pouze knih, číst můžete 
všechny možné aspekty svého života – společenské, osobní a další –, jako to 
děláte například tehdy, když čtete z tváří druhých lidí nebo z přírody.

Obr. 2.2a Diagram základních pohybů očí při čtení

Třebaže se oči tímto způsobem pohybují a zastavují, informace přijímají 
pouze během pauz. Tyto přestávky zaberou nejvíce času. Jelikož každá z nich 
může trvat něco mezi čtvrtinou a jednou a půl sekundy, můžete okamžitě 
zvýšit rychlost svého čtení tím, že tyto pauzy zkrátíte.

Obr. 2.2b Diagram pohybů očí u slabého čtenáře

fi xacefi xace

slovaslova

přeskakování zpět nebo regresepřeskakování zpět nebo regrese

slovaslova
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