
 

Startovací projekt Rozečtise.cz na podporu 

zlepšení parametrů čtení 

 

Michal Zwinger, Michal Hudeček, Jana 

Krejčí, Richard Papík 
• Rozečti.se, s.r.o. 

• Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze 

• Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze 

 



Informace v dnešní době 

• Informační exploze 

• Zvyšující se nároky na zpracování velkého 

množství informací 

• Je třeba hledat pouze podstatná fakta X 

nároky na čas a pozornost 

 

 



Rychlé čtení 

…jeví se jako jeden ze způsobů jak 

efektivně zpracovat textovou informaci. 

Pomínkami pro uplatnění rychlého 

čtení je: 

• Redundance (nadbytečnost) textů 

• Vnitřní rezervy lidského mozku 

• Nedostatky tradičních metod čtení 

 



Čtenářské návyky a zlozvyky 

• Artikulace při čtení (fonetizace, vokalizace čtení) 

• Malé zrakové rozpětí 

• Zrakovým rozpětím myslíme tu část textu, kterou 
vnímáme jednou fixací  

• Regresní pohyby při čtení 

• Nesoustředěnost při čtení  

• Necílovost čtení, tj. pasivní čtení je charakteristické 
pro mnoho čtenářů. Není to tak malá chyba, jak by se 
zdálo. 

 



Model procesu čtení [VIITANIEMI, 1983] 





Čtení je naučená dovednost. Všichni začínáme od nuly. 

Číst se obvykle začínáme učit okolo 6 let, škola s námi skončí okolo 8 let.  

Další rozvoj čtení se obvykle završuje okolo 12 let. Tím zdaleka nejsou vyčerpány limity čtení. 

Běžně lze číst více než 300, po soustavné výuce i více než 500 slov za minutu. 

Běžná výuka čtení 



Rychlé čtení 



#1 
Vize: 

Aplikace Rozečti.se je světovou 

jedničkou v interaktivní výuce 

rychlého čtení a práce s 

informacemi. 



Online výuka rychlého čtení 



 Rozečti.se – pro koho a jak Online výuka rychlého čtení 



Výsledky z globálního pohledu 



 Kam míříme Výsledky z globálního pohledu 



Tým Rozečti.se 

Online výukové metody, 

tvorba aplikace 

Fungování projektu v tržním 

prostředí, nastavení 

obchodního modelu, 

marketing a cílové segmenty 

uživatelů 

Expanze na světový trh, 

kontinuální rozvoj, 

ustalovací fáze projektu 

Nový projekt 2014 



„Nestačí vědět, je nutno také 

vědění používat“.                 

      J. W. Goethe  

 

 

 

         Děkujeme za pozornost. 

 

 



Nápad a geneze tzv. start-up projektu Rozečtise.cz,  

jeho příprava, realizace, metodika online learningového pojetí kurzu,  

řízení týmu a týmová spolupráce, koncepce,  

marketing projektu.  

 

Smysl a cíle projektu zaměřeného na podporu zlepšení rychlosti čtení v 
kontextu podpory čtenářství a informační přípravy v 21. století a 
nových technologií.  

 

Seznámení s dosavadními výsledky projektu a nastínění dalších směrů 
vývoje.  


