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• Celková editace nahrávek:

• odstranění přebytečných částí (instrukce, vsuvky, atd.)

• Identifikace  a vymezení problematických částí

• Stanovení rychlosti čtení pro každého účastníka zvlášť dle 
příslušného vzorce 
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Rychlost čtení  u podobných studií – měla by být 

zohledňována, potvrzení určitého propojení pokročilosti úrovně 

jazyka a rychlosti čtení, ale především u jazyka mateřského

Vliv psychiky – záleží na tom, co je  čteno a za jakých 

podmínek a okolností?

Faktor porozumění textu a jeho vliv

Rychlost čtení x plynulost čtení – často zaměňováno

Odhadování úrovně pokročilosti druhého 
jazyka na základě rychlosti čtení

VÝZKUMNÉ OTÁZKY

Je možné na základě rychlosti čtení 

odhadnout úroveň pokročilosti druhého 

jazyka? Může rychlost čtení sloužit jako 

spolehlivý ukazatel úrovně pokročilosti 

druhého jazyka?

Do jaké míry spolu souvisí čtení a úroveň 

druhého cizího jazyka?

Je čtení jednodušší pro studenty s 

pokročilejší úrovní daného jazyka? 

Jakou roli hrají problémy se čtením – mají 

nějaký vliv na pokročilost úrovně jazyka?

TRADIČNÍ ODPOVĚDI

Rychlost čtení byla 

doposud zohledňována 

především v rodném jazyce  

Souvislost mezi rychlostí 

čtení a úrovní pokročilosti 

jazyka prokázána – opět 

ale zejména v rodném 

jazyce mluvčích
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