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RÉSUMÉ 

The aim of this thesis was to try to repeat the well-known experiment of Jean 

Piaget, which investigates the process of acquiring the notion of conservation of 

quantity and hence to reproduce his theory by examining present-day population of 

children. At the same time we have tried to question the theory and the answers were 

supposed to create kind of alternative theory and add a few new findings to it. At first 

we have studied relevant parts of Piaget's monography called The Child's 

Conception of Number (Piaget, 1997) so that we could understand his conclusions. 

We adopted his own design of experiment which was then slightly modificated in 

order to provide a space for our own experimental hypothesis. The experiment was 

carried out with the help of sixteen children in the age of 4 to 7,5 years. We used 

qualitative analysis to get our own interpretation of obtained data in the same way 

Piaget did in the past, except that we have also focused on particular childrens' 

reactions that led us to the answer to our experimental questions. In the last part of 

the thesis we have confronted our findings with those of Piaget and thus we have 

demonstrated a possibility of expanding Piaget's theory as well as taking a different 

point of view of it. As we could not identify (based on our own analysis) with all of 

Piaget's assertions, we created our own theory. We came to a conclusion that rather 

than mastering particular mathematical knowledge children can attain conservation 

of quantity by adopting a kind of dogma which is transfered to them from their social 

environment. This dogma is a complex of child's experience, that teaches him/her 

the certainty of identity. In other words, the child who has already adopted the 

dogma knows that he/she has to ignore the misinformation emparted by water/bead 

levels and to depend on evaluations by identity alone. 

SHRNUTÍ 

Cílem této bakalářské práce bylo pokusit se zopakovat známý experiment 

Jeana Piageta, který zkoumá dosažení pojmu zachování veličiny a zreprodukovat tak 

jeho teorii s dětmi ze současné populace. Zároveň jsme se pokusili Piagetově teorii 

položit dvě otázky. Odpovědi na tyto otázky měly vytvořit jakousi alternativní teorii 

k té Piagetově a doplnit ji o nově získané poznatky. Nejdříve jsme prostudovali 

odpovídající část monografie The Child's Conception of Number (Piaget, 1997), 



abychom porozuměli závěrům autora. Přejali jsme design jeho experimentu, který 

jsme pak mírně doplnili. Takto modifikovaný experiment jsme adiministrovali se 

šestnácti dětmi ve věku od 4 do 7,5 roku. Získaná data jsme poté analyzovali stejným 

způsobem jako Piaget, jen s tím rozdílem, že jsme se zvlášť zaměřili na ty dětské 

reakce, které nám pomohly odpovědět na naše experimentální otázky. V závěru 

badatelské práce jsme konfrontovali naše poznatky s poznatky Piageta a ukázali jsme 

tak možnost, jak je rozšířit a podívat se na ně z jiného úhlu pohledu. Protože jsme 

došli k závěru, že na základě námi nasbíraných a zanalyzováných dat se nemůžeme 

plně/ztotožnit se závěry Piageta, zformulovali jsme nakonec naši vlastní teorii. Došli 

jsme k závěru, že děti mohou být v dosažení pojmu zachování množství úspěšné 

nejen díky osvojení určitých matematických schopností, ale spíše na základě toho, že 

se již naučily od svého okolí přijmout jakési dogma jako souhrn zkušeností, které 

dítě naučí jistotě, že pouhým přeléváním/přesýpáním obsahu jedné nádoby do druhé 

se množství nemění a že rozdílná výška hladin je pouhou iluzí o rozdílném množství. 
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1. ÚVOD 

Bakalářská práce, kterou chceme představit, je inspirována švýcarským 

psychologem Jeanem Piagetem a jeho teorií kognitivního vývoje. Piagetovo 

hodnotné a rozměrné dílo dodnes podněcuje k zamyšlení, má své obdivovatele, 

zastánce i kritiky. Teorie kognitivního vývoje nesmí chybět v žádné učebnici 

vývojové psychologie. Experiment „se skleničkami" je dobře známý všem studentům 

našeho oboru. Pro nás se problematika zachování veličiny, kterou tento experiment 

zkoumá, stala natolik přitažlivou, že jsme seji rozhodli znovu prozkoumat ve vlastní 

replice výzkumu. 

Dobrým průvodcem nám na naší cestě byla Piagetova monografie The 

Child's Conception of Number, která byla poprvé publikována již v roce 1941. Zde 

se Piaget věnuje výhradně tématu osvojení si pojmu čísla a vývoji matematického 

myšlení vůbec. Kromě silné teoretické základny poskytuje tento text také podrobné 

záznamy z administrace experimentů, jejichž výsledky teorii empiricky podepírají. 

Inspirováni Piagetovými myšlenkami, vydali jsme se v jeho šlépějích, 

abychom si současně kladli dvě otázky. Nechceme a ani si netroufáme jeho teorii 

kritizovat. Pokusili jsme se však prozkoumat možnosti, jak ji doplnit vlastními 

poznatky a nebo dokonce vytvořit jakousi alternativní teorii. Jinými slovy, chtěli 

jsme se přesvědčit, zda děti dosahují zachování veličiny opravdu jen díky 

matematickým schopnostem, které popisuje Piaget. 

Vybaveni Piagetovými pracně získanými poznatky jsme zkusili replikovat 

jeho experiment a pak sam^analyzovat získaná data. Jakým způsobem jsme výzkum 

zrealizovali a jakých závěrů jsme se dobrali, o tom pojednává následující text. 

2. PIAGETOVA TEORIE POJMU ZACHOVÁNÍ MNOŽSTVÍ 

2.1. VÝCHODISKA 

Abychom se mohli pokusit replikovat Piagetův experiment (1997, s. 4) a 

výsledky následně interpretovat a analyzovat způsobem, jakým to prováděl on sám, 

musíme nejdříve popsat a pochopit teoretická východiska, na kterých svůj výzkum 

prováděl. 
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Pojem zachování množství se u Piageta objevuje v rámci jeho teorie 

kognitivního vývoje. Tu tvoří čtyři stádia. Pro nás je důležité druhé a třetí stádium. 

Přechod z (druhého) předoperačního stádia do stádia (třetího) konkrétních operací 

Piaget předpokládá zhruba v sedmém až osmém roce života dítěte. V této době se 

podle něj odehrává mnoho změn v kognitivní sféře, nás ale zajímá tzv. centrování, 

které se má v tomto věku začít vytrácet. To se na dítěti v důsledku projeví tak, že je 

schopno soustředit se na více než jednu kvalitu problému. Začíná být schopno dát do 

vztahu více různých veličin a manipulovat s nimi ve svých myšlenkách. Výsledkem 

toho je mimo jiné ona schopnost zachování veličiny (také nazýváno „konzervace") -

uvědomění si, že velikost veličiny zůstává stejná navzdory tomu, že mění svůj tvar. 

Takže zachování veličiny - respektive jeho chybění v myšlení dítěte do věku 

7 až 8 leíy^ovažuje Piaget (1970, s. 74 - 77) za důkaz toho, že dítě se nachází ve 

stádiu předoperačním. Jeho reakce jsou centrované na vjemové nebo názorně 

představované konfigurace. Kdežto v období konkrétních operací následují reakce 

založené na totožnosti nebo inverzi či na reciproké vratnosti - zvnitřněných činností. 

Na základě těchto úvah konstruuje Piaget tři skupiny (1997, s. 5 - 17), z nichž každá 

je charakteristická jinou reakcí dítěte na úlohu se zachováním veličiny. K tomuto 

rozdělení došel skrze experimenty, které prezentuje ve své monografii The Child's 

Conception of Number (1997) a které jsme zrekapitulovali se současnou dětskou 

populací. Zde Piaget zkoumá mj. zachování spojité a nespojité veličiny (hmoty a 

množiny prvků) a to pomocí tekutiny a korálků (design experimentu je popsán v části 

3. 2.). Zmíněné skupiny či vlastně vývojová stádia rozlišil takto: 

1. stadium - absence zachování: „Pro dítě je přirozené, že množství tekutiny 

(popř. korálků, pozn. autora) se mění v závislosti na rozměrech nádob, do kterých je 

nalita" (Piaget, 1997, s. 5). 

2. stadium - přechodné reakce, resp. počátky konstrukce trvalých souborů: 

Ačkoliv ne všechny děti nutně prochází tímto stádiem, je velmi zajímavé. Reakce 

dětí v tomto stádiu jsou různé. Jde o jakési mezidobí, pro které je podle Piageta 

(1997, s. 13) charakteristické zejména: zachování tekutiny je dosažitelné, když je 

malý rozdíl v hladině, nebo v množství sklenic; zachování množství korálků děti věří 

na základě ustanovení jejich souboru pomocí identických hladin v identických 

8 



sklenicích či korespondencí jeden-jeden, jednak nevěří na základě vzhledu souborů 

po změně konfigurace jednoho z nich. 

3. stadium - nutné zachování a kvantifikující koordinace: Dítě v tomto stádiu 

si je vždy zcela jisté, že množství tekutiny nebo korálků zůstává stejné bez ohledu na 

množství a povahu změn konfigurace. 

2. 2. KONKRETIZACE 

„Pojem konzervace je konstruován postupně díky intelektovému 

mechanismu..." (Piaget, 1997, s. 4 - 5). Tento „mechanismus", jak jej chápal Piaget 

si nyní představíme. 

Důležité jsou pojmy intenzivní a extenzivní veličina. Piaget (1997, s. 5) tvrdí, 

že dítě ve stádiu absence zachování ještě nevnímá „množství" jako pročleněný celek. 

Dovede ho vnímat pouze v relacích jako je např. větší/menší (což se 

v experimentální situaci ukazuje, když dítě říká, že sklenice je např. „vyšší" nebo „ne 

tak široká"). „Tato relace (nebo vztah, pozn. autora) je závislá na percepci a není 

vlastně ještě vztahem v pravém slova smyslu, neboť jednotlivé kvality nemohou být 

vzájemně koordinovány - sčítány nebo násobeny" (Piaget, 1997, s. 5). Dítě tedy 

dokáže zatím určit jen ekvivalenci či rozdíl. 

Aby bylo dítě v řešení problému zachování veličiny úspěšné - aby dosáhlo 

extenzivní kvantifikace, musí ještě ujít kus cesty, než ho budeme moci zařadit do 

stádia nutného zachování. Piaget říká, že ve stádiu přechodných reakcí teprve 

dochází k tomu, že si dítě vytváří intenzivní pojetí veličiny. Na rozdíl od dítěte 

z prvního stádia je již schopné vzájemné koordinace více relací (např. výšky a šířky 

sklenice), avšak celek pro něj nadále zůstává nepročleněný - bez uchopení jednotek, 

jež ho tvoří (Piaget, 1997, s. 5). Dítě v tomto stádiu zkrátka dovede dát rozměry 

sklenic do vztahu jen tak, že výsledkem je „pouze" třídění (klasifikace) při 

ekvivalenci nebo řazení (seriovaní) při rozdílu (Piaget, 1997, s. 23). 

Extenzivní kvantifikace dosáhne dítě až tehdy, když do svého uvažování 

zapojí i ono pročleňování. To si můžeme představit tak, že při pohledu na dvě 

sklenice stejného obsahu, avšak rozdílné výšky a šířky (jednaje vysoká a úzká, druhá 

nízká a široká), dítě pochopí, že rozdíl kvalit jedné sklenice je kompenzován 

v kvalitách druhé sklenice. 
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Co vyplývá z výše řečeného? Zřetelně cítíme, že Piaget nevnímá schopnost 

chápat zachování veličiny jako vrozenou. Jak jsme mohli vidět, vyvíjí se podle něj 

krok za krokem až jako produkt matematického myšlení. To zaslouží podrobnější 

vysvětlení. Co z matematického myšlení může dítě uplatnit při řešení problému se 

zachováním veličiny? Když si vezmeme za příklad experimentální Piagetův úkol se 

skleničkami, na první pohled se zdá, že zde matematika nenajde uplatnění. Dítě neví, 

kolik je ve sklenicích vody; nemá pravítko, aby mohlo přeměřit rozměry sklenic a 

většina z dětí není zatím schopná spočítat své korálky. Přesto Piaget vidí úlohu 

matematického myšlení jasně. 

Dosáhnout zachování množství je podle něj obtížnější, než být schopen 

logického násobení rozměrů sklenic (výšktj a šířkť#. Teprve ty děti, které to dovedou, 

obstojí v řešení Piagetova experimentu. Jsou to ale ty, které při kombinování více 

rozměrů pracují s celkem jako s extenzivní veličinou (Piaget, 1997, s. 19). Bez 

pravého matematického uvažování se však dítě k extenzivní kvantifikaci 

nepropracuje. Ono „logické násobení" je něco, co provádí dítě, když srovnává dva 

vztahy mezi dvěma odlišnými nádobami a to současně. Názorněji můžeme takovou 

činnost demonstrovat na srovnání sklenice A a sklenice B. 

A je užší a vyšší než B. A i B jsou naplněny stejným množstvím vody. Proto 

je sloupec vody v A na vyšší úrovni než v B. Pokud má dítě pochopit, že množství je 

stejné, musí současně propojit poznatek rozdílnosti ve výšce A a B a v šířce A a B. 

Musí chápat vztah, který by se dal popsat asi takto: Co B (oproti A) ztrácí na šířce, to 

získává na výšce. Co A (oproti B) ztrácí na výšce, to získává na šířce. Dítě musí 

chápat, že rozdíl mezi A a B je kompenzovaný a obsah sklenice vnímat jako 

jednotku. 

V kapitole diskuze bude naším úkolem zkonfrontovat naše poznatky o 

reakcích dětí (získané vlastní analýzou našich experimentů) s poznatky Jeana Piageta 

uvedenými v této kapitole. 
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3. EXPERIMENT 

3.1. SBĚR DAT 

Po stanovení výzkumného cíle této práce jsme kontaktovali celkem 3 různá 

školská zařízení. Naším požadavkem byla možnost provést předem připravený 

experiment s dětmi, které do zařízení docházejí. Komunikace probíhala vždy s 

ředitelem instituce. Obdrželi jsme jen kladné odpovědi. Byla tedy započata 

spolupráce s jednou mateřskou školou, jednou základní školou a s jedním 

volnočasovým centrem. Všechna místa byla vybrána na území Prahy 6. Výběr nebyl 

proveden náhodně. Zvolili jsme taková zařízení, která jsme již osobně znali a ke 

kterým nás vážou naše vlastní školní léta. 

Dalším krokem byla schůzka se zástupci vedení jednotlivých institucí. Ti nám 

předali seznamy dětí, které obsahovaly jména a data narození. Na základě těchto 

seznamů jsme vybrali celkem šestnáct dětí (osm chlapců a osm dívek). Výběr 

jednotlivců se zakládal pouze na jejich věku a pohlaví. Naším cílem bylo vyhledání 

osmi dívek přibližně ve věku 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5 let. Ve stejné věkové 

skladbě byla sestavena i skupina osmi chlapců. Výběr tedy nebyl ovlivněn žádnými 

dalšími kritérii, jako např. vzdělání rodičů nebo hodnocení padagogů. Předem byla 

však vyloučena možnost výskytu dítěte s psychologickou diagnózou (jako např. 

ADHD). 

Po pravidelných návštěvách všech tří zařízení bylo nakonec nasbíráno 

šestnáct záznamů z experimentálních situací. Jeden experiment trval 1 0 - 4 5 minut. 

Časová náročnost byla nepřímo úměrná věku dítěte. Při administraci experimentu byl 

použit diktafon a celá komunikace byla zaznamenána ve formě mp3 nahrávky. 

Jednotlivé záznamy byly poté přepsány do podoby textu, který podrobně mapuje 

celou situaci. Umožňuje tedy sledovat jak rozhovor dítěte s výzkumníkem tak i 

jednotlivé úkony, gesta a další neverbální projevy zúčastněných. 

Každý dokument se záznamem experimentu je označen kódováním, které 

zaručuje anonymitu dětí. Jméno dítěte je uváděno jen v iniciálech, za kterými je udán 

též věk dítěte v den experimentu s přesností na měsíce (roky; měsíce). 
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Záznamy byly přepsány v celkovém rozsahu 47 stran a jsou uvedeny v 

příloze této bakalářské práce. 

3. 2. DESIGN EXPERIMENTU 

Data do našeho výzkumu jsme získali replikováním experimentu, jehož 

autorem je Jean Piaget. Záznamy jeho experimentů jsou uvedeny v monografii The 

Child's Conception of Number (Piaget, 1997). Díky tomuto textu jsme mohli sestavit 

vlastní repliku jen s malými modifikacemi. 

K administraci byly využity tyto pomůcky: 

jedna uzavíratelná láhev s ovocnou limonádou s obsahem 11, 

dvě čiré a hladké sklenice s obsahem 260ml; výška 74 mm x průměr 81 mm 

(sklenice AI, A2) 

jedna čirá a hladká sklenice s obsahem 260ml; výška 125 mm x průměr 65 mm 

(sklenice B) 

dřevěné korále jednotného tvaru, hnědé barvy, průměr 28 mm 

Pokusu se účastnily vždy pouze dvě osoby (dítě a výzkumník). Podmínky 

byly pro všechny děti stejné. Každé dítě podstoupilo experiment ve školském 

zařízení, muselo být s výzkumníkem samo v klidné místnosti, aby bylo zamezeno 

rušivým vlivům okolí. Všechny děti dostaly úkoly ve stejném pořadí. Nakonec bylo 

každé z nich za spolupráci odměněno. 

Nyní si popíšeme jednotný model experimentální situace, kterým prošlo 

každé z šestnácti dětí. Záznamy z jednotlivých situací se ale liší. Rozdílnost průběhu 

experimentu u jednotlivců je dána tím, že každé dítě přirozeně reaguje na situaci 

jinak, potřebuje tedy jiným způsobem podněcovat k přemýšlení a odpovědím. 

Základní osnova však zůstává stejná a můžeme ji popsat takto: 

Dítě a administrátor sedí u stolu v klidné a dobře osvětlené místnosti. Je 

zapnut diktafon. Dítě je vyzváno k tomu, aby v násedujících chvílích pozorně 

sledovalo, co se odehrává s limonádou ve skleničkách. Před dítě jsou postaveny dvě 

sklenice stejného obsahu, výšky i průměru. Jsou to sklenice, které v záznamu 

experimentu značíme písmenem AI, A2. AI patří dítěti, A2 administrátorovi. Do 
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obou nádob je nalito stejné množství limonády (cca 150 ml). Dítě má říci, zda je 

množství stejné a svůj závěr zdůvodnit. 

Následuje výměna sklenice A2 za sklenici B, která má stejný obsah jako 

A 1,2, je však vyšší a užší. Dítě je upozorněno na to, že obsah sklenice A2 bude 

přemístěn do sklenice B. Tento úkon je před zraky dítěte proveden. A2 je prázdná 

postavena opodál, před dítětem nyní stojí sklenice AI a B. Poté má říci, ve které 

sklenici je více limonády, či zda není v AI a B stejně limonády. Dítě je vyzváno 

k tomu, aby své odpovědi zdůvodnilo. Jsou mu pokládány další doplňující otázky. 

V případě, že dítě neprojeví dostatečnou zralost a vztahům v experimentální situaci 

nerozumí, jsou mu vysvětleny a je znovu názorně předvedena jejich souvislost. Dítě 

si může manipulaci s limonádou vyzkoušet samo. 

Na experiment s limonádou navážeme plynule druhým, podobným, který 

místo limonády pracuje s dřevěnými korálky. Zatímco první experiment zkoumal 

zachování spojité veličiny, tento experiment je zaměřen na veličinu nespojitou. 

Situace je z větší části ralizována stejnými kroky, jako ta předchozí. Odlišná je jen 

náplň skleniček a její charakteristika. Fakt, že korálky - jednotlivé prvky množiny -

jsou veličinou nespojitou, je využit na samém začátku experimentální situace. Tak 

jako jsme v prvním případě plnili sklenice AI,2 limonádou, plníme je nyní korálky. 

Děláme to způsobem, který se označuje jako bijekce, nebo také korespondence 

„jedna k jedné". To v reálné situace vypadá tak, že je před dítě a administrátora 

umístěna hromádka s korálky. Dítě je vyzváno, aby společně s administrátorem 

plnilo svou sklenici, zatímco výzkumník plní svou. Je mu vysvětleno, že když každý 

vhodí do sklenice současně vždy jeden korálek, budou mít nakonec oba ve vlastní 

sklenici stejný počet korálků. Je tak dodržena korespondence „jedna k jedné". Další 

průběh experimentu se již neliší od prvního popsaného. 

Abychom mohli odpovědět na níže uvedené experimentální otázky (viz 3. 3.), 

museli jsme průběh experimentu oproti verzi Jeana Piageta doplnit o další dotazy, 

směrované jednak k dítěti, jednak k nám samotným. V průběhu experimentů jsme si 

jednak všímali toho, zda děti dokáží uvést příklady předchozí zkušenosti se situací, 

kdy by se přeléváním tekutin či přesýpáním objektů v pevném skupenství (nebo 

obdobnou manipulací s něčím) dosáhlo toho, že dané věci ubude nebo přibude. 
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Jednak jsme si při analýze položili otázku, jak a kde se objevuje rozpornost 

v hodnocení situace dítětem a jaká vysvětlení dítě (ne)připouští. 

3. 3. ANALÝZA DAT 

Seznámili jsme se již se způsobem sběru dat i s designem experimentu. Proto 

můžeme přejít k další části textu, ve které předvedeme průběh samotného 

experimentu a to s každým dítětem zvlášť. Odprezentujeme argumentace dětí, 

kterými zdůvodňují a obhajují svá chápání experimentální situace. Funkcí 

následujícího textu je odpovědět na tyto experimentální otázky: 

1) Jsme schopni zreprodukovat Piagetovu teorii pomocí zopakování jeho 

experimentu? 

2) Jsme schopni na základě zopakování Piagetových experimentů jeho teorii doplnit 

nebo dokonce zformulovat k jeho teorii teorii alternativní? 

Jak se čtenář bude moci sám přesvědčit, experimenty se podařilo zopakovat a 

zanalyzovat a tak i interpretovat myšlení dětí. Odpovědi na uvedené otázky jsou 

řešeny v části Shrnutí a důsledky jsou vyvozeny v kapitole Diskuze. 

3. 3 .1 . PRVNÍ STADIUM: „ABSENCE ZACHOVÁNÍ" 

Přejděme k rozboru záznamů těch experimentů, ve kterých jsme zachytili 

děti, které spadají do 1. stádia - stádia absence zachování veličiny. K tomuto účelu 

použijeme komentované ukázky ze záznamů experimentů. Kromě toho bude na 

konci této podkapitoly uvedeno ještě shrnutí odpovídající na následující otázky: 

o Jaké jsou charakteristické znaky dětí z daného stádia? 

o V čem spočívá rozpor v prezentovaných názorech dětí? 

o Jaká vysvětlení situace dítě od administrátora přijímá, jaká ne? 

(názor, který přijímáme označen symb. + ; názor, který nepřijímaje označen 

symb. - ) 

Do 1. stádia jsme zařadili experimenty s dětmi D.P. (4;0), M. S. (4;2), M. B. 

(4;6), A.T. (6;1) 
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3. 3 .1 .1 . EXPERIMENT S D. P., 4;0 
SPOJITÁ VELIČINA 

D. na začátku experimentu neví, jak popsat změny, které se udály po přelití 

limonády: 

...Tak můžu si svou vodu teď přelít do téhle nové skleničky (B)? 
D: Ano. 
T: Tak fajn. Dívej se, jak si vodu přeleju. (Přelévám vodu z A2 do B.) 
Teď se totiž stane něco zajímavého. No, co bys řekla, co se teď stalo? Změnilo se něco? 
D: (mlčí, přemýšlí)... 

Není to však tím, že by si změny neuvědomovala. Všímá si jich: 

T: ...A jaká je ta moje? (B) 
D: Veliká. 
T: Ano, a ta tvoje? 
D: Malinká. 
T: A ještě se podívej na ty skleničky shora. Jako ptáček pěkně shora se dívá. V čem jsou 
tyhle skleničky ještě jiné? 
D: Kolečko. 
T: Hm, jsou obě kulaté. A myslíš, že v nich máme obě stejně vody teď? 
D: Mmm. ... 

Vidíme tedy, že si D. všímá důležitých změn, nedovede však už slovy vystihnout 

rozdílnou šířku sklenic a dát tento poznatek do souvislosti s poznatkem „Malinká x 

Veliká". Následně totiž uvažuje takto: 

T: ...Tak, je to tak. Měly jsme stejně, pak jsme vodu přelily a teď máme stejně? (v B a 
AI) 
D: Ne. ... 

Dále D. ale nedovede svůj názor zdůvodnit. Tvrdí sice, že obsah sklenic je jiný, 

neumí však říci, podle čeho to poznala. A to ani v případě, že jí napovím, že je 

důležité všímat si, kam až sahá hladina limonády ve sklenicích. Přesto ale nakonec 

vyjde najevo, že si myslí, že ve sklenici B je více limonády: 

T: ...Tak si představ, ze takhle uběhaná přijdeš s maminkou domů s velkou žízní. A na 
stole u vás doma budou stát tyhle dvě skleničky. Tak kterou by sis vybrala, aby ses mohla 
nejvíc napít? 
D: (ukazuje na B) 
T: Hm, tu by sis vybrala proto, že v ní je podle tebe víc vody, viď? 
D: Jo.... 

D. nedokáže své přesvědčení nijak zdůvodnit a zdá se, že experimentální situace 

ji nezajímá. Zřejmě nevnímá situaci jako výzvu k vyřešení něčeho nesrozumitelného. 

Co se odehrává se skleničkami a s limonádou v nich, to přijímá jako děj, který nijak 

nezpochybňuje. Proto se snažíme přitáhnout její pozornost, znejistit ji, a dovést ji tak 

k tomu, aby ji napadlo přehodnotit pohled na situaci: 
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77 ...Tak já ti to ještě jednou ukážu. Moje voda byla v téhle skleničce (A2). Tak ji tam 
nalejeme. (limonáda z B do A2) Hotovo. Máme teď obě stejně, říkaly jsme si, podle čeho 
to poznáme. 
D: Tady i tady je to stejně. (Ukazuje na vyrovnané hladiny v AI a A2.) 
T: No vidíš, tak teď jsi mi to krásně ukázala. Takže máme stejně a já teď jenom tu svou 
vodu přeleju do nové skleničky (limonáda zpět z A2do B). A máme teď pořád stejně? 
D: Ne. ... 

Zde se jasně ukazuje, že zákon kompenzace, který by byl pro starší děti 

argumentem pro to, myslet si, že limonády je pořád stejně (i po přelití), není pro D. 

relevantní. Mohli bychom se domnívat, že zákon kompenzace si ještě neosvojila. To 

však vyvrací odpověď na následující otázku: 

T:... To vypadá, že ta voda přibývá sama od sebe. Kdybychom teď tu mou skleničku 
vylily třeba do velké vany, byla by ta vana plná? Taky by tam té vody přibylo? 
D: Né. ... 

Zde již cítíme rozpor. D. jednak říká (viz výše), že při přelití z B do vany 

tekutiny přibýt nemůže, jednak tvrdí, že při přelití z A2 do B může klidně přibýt 

vody: 

T: ...No, to mi nejde do hlavy. Vždyť ještě před chvílí jsme měly stejně (v AI a A2). Teď 
mám víc (AI VÍ. B). Odkud se tam vzala ta voda navíc? 
Kouzlo? 
D: Jo.... 

Všimněme si, že je D. ochotna připustit, že voda v B přibyla díky kouzlu. I když 

toto kouzlo není schopna pojmenovat či vysvětlit jeho princip: 

T: ...Tak mi o tom kouzlu vypravuj. Jaké to bylo kouzlo? 
D: Mmm, nevim. ... 

V zápětí ale podává mnohem realističtější odpověď, která však stále 

nevysvětluje, odkud se v B vzala voda navíc. Když jí prezentujeme naše vysvětlení, 

neprojevuje ani souhlas, ani nesouhlas, ale ani pochybnosti. Nakonec experimentální 

situaci opouští. Nesoustředí se: 

T: ...My nevíme, odkud se vzala ta voda navíc v mé skleničce. 
D: Vim. 
T: Jo? No tak povídej. Odkud? 
D: (ukazuje na prázdnou A2) 
T: Hm, z téhle (A2) skleničky jsme sem (do B) vodu přelily, to máš pravdu, ale v té přece 
bylo stejně, jako máš ty. Tak jak to, že teď už stejné nemám ? 
D: (neodpovídá)... 

T:... Víš, co si myslím? Že my dvě máme stejně vody. Já i ty. Jenom to vypadá, že já mám 
víc. Víš proč? Protože ta moje (B) je hubená, tak se v ní voda musí nashromáždit takhle 
na sebe a proto nám vystoupá výš než ve tvé skleničce (A 1). Ještě že je tak vysoká (B). 
D: Hm. 
T: Co si o tom myslíš? Mám pravdu? 
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D: (dívá se na skleničky poněkud nedůvěřivě)... 

NESPOJITÁ VELIČINA 

Po krátké pauze začneme s pokusem, využívajícím dřevěné korálky. Roztřídíme 

korále do sklenic AI a A2 na základě korespondence ,jedna k jedné". Korespondenci 

D. správně pochopila a dokázala z této zkušenosti vyvodit správný závěr: 

T: ...My jsme vždycky hodily do své skleničky stejně korálků. Každá vždycky jeden. Aby 
žádná sklenička nedostala víc než ta druhá. Máme stejně? 
D: Stejně. ... 

Když byly korále přesypány do sklenice B (po jednom korálku), přišla na řadu 

otázka, kde je víc korálů (AI x B). Připomeňme, že v mírné modifikaci již D. tento 

experiment zkusila. Dokonce na jeho konci slyšela odpověď na otázky, které jsme jí 

sami kladli. Nyní si dokonce mohla ověřit množství korálků díky bijekci, přesypání 

do B proběhlo viditelně bez ztráty či přidání korálku. Přesto uvažovala takto: 

T: ...A kdo má teď víc korálků? 
D: Já. 
T: Páni. Tak ty jsi najednou takhle zbohatla. Ale ještě tady v té skleničce (AI) jsi měla 
stejně jako já. 
Máš opravdu teď víc? 
D: Jo.... 

Přikročili jsme tedy k úkolu, který měl D. v jejím přesvědčení znejistit: 

77 ...Zbývá ti poslední? Mně také zbývá poslední. Dívej, hada jsme postavily obě 
stejného. Kdepak jsou ty korálky, které ty máš navíc? Kde máš víc? 
D: Tady mám. 
T: Co máš? Máš delšího hada ? 
D: Jo. 
T: Tak se pořádně podívej. Každý můj korálek má za kamaráda jeden tvůj korálek 
Tak které korálky máš navíc? 
D: (vybere pár korálků z mé řady)... 

Zde si můžeme povšimnout, že D. správně předvídala vztah: více korálků = delší 

„had", protože se ale její předpoklad nevyplnil (evidence zachování počtu pomocí 

„hadů"), snažila se obhájit svůj názor očividně nesprávným argumentem (viz vybere 

pár korálků z mé řady...). Protiřečí si pak ale správnou odpovědí na otázky: 

T: ...Můžou nám ve skleničce samy od sebe přibýt korálky? 
D: Ne. 
T: Můžou se ve skleničce narodit nějaké nové? 
D: Ne.... 

Tento názor však v zápětí opouští, když „hady" opět po jednom korálku 

rozebíráme a dle pravidla korespondence skládáme zpět do AI a B. Korespondencí 
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byla tedy znovu provedena evidence počtu. Navíc bylo dívce názorně ukázáno, že 

oba hadi jsou poskládáni ze stejného množství korálků. Přesto nakonec odpovídá 

následovně: 

T: ...Pojď, schováme šije zpátky do svých skleniček. (Znovu vhazujeme korále do sklenic 
B a A2 tak, aby byla korespondence jeden - jeden zdůrazněna.) 
Ty si schovej svoje korálky a já ty svoje. 

Máme stejně? 
D: Ne. 
T: Kdo má víc? 
D: Já (v B). ... 

Experiment nakonec opět rychle končí, protože se D. již dále na situace 
nesoustředí. 

3. 3 .1 .2 . EXPERIMENT S M. S., 4;2 
SPOJITÁ VELIČINA 

Hned v úvodu je chlapec schopen ukázat, podle čeho rozeznal, že v AI a A2 je 

stejně limonády: 

T: ...Tak myslíš, že teď máme stejně, 
M: (kýve na souhlas) 
T: Hm, jak jsi to poznal? 
Víš, můžeš mi to ukázat rovnou na té skleničce, jestli nevíš, jak to máš říct. Klidně mi 
ukaž, kde to na té skleničce poznáš. 
M: (delší chvíli přemýšlí, pak pomalu a nejisté přejíždí prstem po stěně sklenice AI od 
jejího dna nahoru a zastaví se u místa, kde je zkrz stěnu vidět hladinu vody, to samé 
pak rychleji udělá se sklenicí A2)... 

Po přelití obsahu A2 do B tvrdí, že se poměr změnil, tentokrát však již své 

tvrzení neumí vysvětlit, i když by k tomu stačila stejná úvaha, kterou provedl výše: 

T: ...Před chvílí jsme měli stejně, viď? 
M: (kýve hlavou na souhlas) 
T: A máme teď stejně? 
M: (kroutíhlavou, žene) 
T: Nemáme? Jé. To je překvapení. Kdo má víc? 
M: (dívá se na sklenici B, přemýšlí a mlčí)... 

Po chvilce pozorování již tvrdí, že více limonády je ve sklenici B, neumí ale 

vysvětlit, jak se to stalo. Když obsah B vlijeme zpět do A2, tvrdí, že nyní je obsah 

sklenic AI a A2 vyrovnán, při přelití obsahu A2 do B opět říká, že je obsah větší. 

Neuplatňuje tedy v této situaci zákon kompenzace. Tento rozpor nacházíme 

v násedujícím momentu: 
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T: ...A kam se pak podělo to moje „stejně" limonády?(kdyi byla limonáda vAlavA2, 
tvrdil, že máme stejně, ono „stejně" z A2 bylo pak přelito do B) 
M: (ukazuje na B) 
T: Výborně. Všechnu jsme ji přelili. A mám v té skleničce (B) víc než jsem jí měla tady 
<A2)? 
M: Ano. 
T: To je mi věc. No a odkud nám přibyla ta voda, kterou mám teď tady (B) navíc ? 
M: (krčí rameny, mlčí)... 

Vidíme tedy, že si M. uvědomuje, že byla do B přelita přesně ta limonáda, která 

byla v A2, tvrdí ale při pohledu na B, že je v ní limonády víc. Stejně jako D. i M. 

popsal rozdílnost sklenic AI a B jen z pohledu výšky: 

T:... Tak se koukni na ty skleničky. Jak jsou jiné? 
M: (položína hrdlo sklenice AI levou dlaň a na hrdlo B pravou dlaň) 
T: To mi ukazuješ hezky. To se mi líbí. No a co to znamená? 
M: Ta je malá (AI) a ta je velká (B). 
T: Výborně. A ještě se na ně podívej shora. Hm, stoupni si a koukni na ně jako na nás 
z oblohy koukají ptáčci. Tak. Jsou takhle také jiné? 
M: (mlčí, dívá se) 
T: Tak mně se zdá, že tahle (AI) je docela tlustá a tahle (B) zase hubená. 
M: Jo. ... 

A stejně jako D., ani M. po upozornění na rozdílnost v rozměrech sklenic 

nepřehodnotí své tvrzení o rozdílném obsahu nádob: 

T: ...Kdybys přišel domů s maminkou a měl bys velkou žízeň, víš, takovou velkou 
žízeň, jakou máš, když celý den běháš venku. Tak si představ, že pak doma najdeš tyhle 
dvě naše skleničky. Kterou si vybereš, aby ses mohl co nejvíc napít? 
M: (ukazuje na B)... 

Na následujícíh reakcích M. si můžeme všimnout, že je při odpovídání silně 

ovlivněn aktuální vizuální zkušeností se sklenicí B. Jeho myšlení je centrováno jen 

na jednu kvalitu tohoto vjemu. Sklenice B je „velká", proto odmítá tvrzení, že je v ní 

stejně vody jako v AI. Přitom odmítá možnost, že by vody mohlo přibýt samo od 

sebe, a dokonce v odpovědi na otázku po každodenní zkušenosti dokazuje, že již 

přeci jen zachování veličiny v jeho mysli figuruje: 

T: ...Může voda ve skleničce sama od sebe přibýt? 
M: (kroutí hlavou, žene)... 
T: No, já si také myslím, že sama od sebe tam ta voda nepřibude. Kdyby ti maminka 
nalila ráno do hrníčku čaj a nalila by ti stejně jako Aničce, co bys udělal, kdybys chtěl 
víc? 
M: Poprosil bych maminku. 
T: Aha, a o co bys jí poprosil? 
M: Aby mi nalila. 
T: Aby ti ještě víc nalila. A to by nestačilo ten tvůj čaj přelít do většího hrníčku? Třeba 
by ti tam ten čaj přibyl, jako nám přibyl v téhle (B) skleničce. 
M: Ne. 
T: Nám tady žádná voda nepřibyla? 
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M: Ne. 
T: Takže máme stejně? 
M: Ne.... 

Jako v experimentu s D. nakonec i M. srozumitelně předkládáme vysvěltení 

záhady, kterou s námi řešil. Poté, co je mu jednoduše vyložen princip zachování 

veličiny ovšem dál rozhodně trvá na svém: 

T: ...Věříšmi? 
M: Ne. 
T: Já myslím, že my máme stejně. 
M: Ne. Nemáme. ... 

NESPOJITÁ VELIČINA 

I druhý úkol se nesl v podobném duchu jako u D. M. při plnění AI a A2 

korálky s důrazem na korespondenci jedna k jedné postihl, že v obou nádobách musí 

být stejné množství korálků. Přesto však po jejich přemístění z AI do B (korále 

přemísťuje kus po kusu) tvrdí, že v B je víc kusů než v A2: 

T: ...Tak a teď se dobře podívej na své korálky v nové skleničce (B). 
M: Mám víc. 
T: Jé, to je rychlost. Takhle rychle ty to víš? 
M: (kýve hlavou na souhlas) 
T: A měli jsme na začátku stejně? 
M: Ano. ... 

Rychlá reakce "Mám víc." jako by svědčila o tom, že se M. při první části 

experimentu „přesvědčil", že sklenice B znamená víc. To by znamenalo, že naše 

zpochybňování takové možnosti na něj nemělo velký vliv. Rozporná tvrzení se 

vyskytovala v následujícím úseku: 
T:... Víš co teď uděláme? Já vyndám svoje korálky a ty zase svoje. Postavíme je do 
řady, uděláme každý takového hada. Uvidíme, kdo bude mít hada delšího. Budeš mít ty 
delšího hada, když máš víc korálků? 
M: (vrtíhlavou, žene) 
T: Ne? A máš teď víc korálků než já? 
M: Ne.... 

Zdá se, že když dopředu promyslel, co se stane, když korálky oba vyskládáme 

do řady, uvědomil si díky této praktické aplikaci, že korálků je v obou nádobách 

vlastně stejně. O to nečekanější je pak tato reakce: 
T: ...Kdo má delšího hada? 
M: Stejně. 
T: Ano. Vidíš? Každý můj korálek sedí vedle tvého korálku. Žádný korálek nesedí sám. 
Ani jeden ti nepřebývá. No tak máme stejně? 
M: (kývá hlavou na souhlas) 
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T: Tak pojď, dáme korálky zpátky do svých skleniček, (v korespondenci jedna k jedné 
vhazujeme současně korálky z „hadů" po jednom zpět do B a A2) 
Hotovo. To nám šlo dobře. A máme stejně? 
M: Ne.... 

Zde se znovu ukazuje, že v praktické aplikaci úkolu se zachováním veličiny se 

schopnost projevuje víc než v úkolu se skleničkami, kde se naopak M. pozornost 

centruje jen na jednu kvalitu zkušenosti - výšku sklenice. Toto centrování je tak 

silné, že mu M. nakonec neodolá, ani když už je správné úvaze velmi blízko: 

T: ...Copak nějaké moje korálky zmizely? 
M: Ne. Ta je tak, tak je to tak. (M. ukazuje rukou, jak je sklenice B vysoká, pak ukáže 
na místo, kam až je zkrze stěnu vidět nejvyšší korálky.) 
T: To je nápad. Myslíš, že ta tvoje sklenička je hubená, viď? 
M: Ano. 
T: A proto jsou v ní korálky vysoko? 
M: Mmm. 
T: A máme tedy stejně korálků? 
M: Ne. Tady má víc. (ukazuje na B)... 

Nakonec se ještě ptáme, jak se stane, že v B je najednou víc korálků než 

v druhé nádobě. M. neví, ale odmítá nabízenou možnost: 

T: ...To se nemůže stát, že se třeba ve skleničce narodí nový korálek? 
M: Ne.... 

Odmítá nakonec i vysvětlení, které jsme navrhovali i na konci první části 

experimentu: 
T: ...Neníto zase tou skleničkou? Jako u vody? Ta taky vystoupala vysoko kvůli 
skleničce (B). Třeba máš stejně korálků jako já, ale ty se jen naskládaly takhle vysoko. 
Protože ta sklenička je hubená a korálky se nevejdou vedle sebe. 
M: (dívá se na skleničky a mlčí) 
T: Tak co, máme stejně korálků? 
M: (vrtí hlavou, že ne) 
T: Tak ty máš určitě víc než já? 
M: Ano. ... 

3. 3 .1 .3 . EXPERIMENT S M. B., 4;6 
SPOJITÁ VELIČINA 

V úvodu experimentu se zdálo, že M. nedokáže vysvětlit, podle čeho pozná, že 

je v AI a A2 stejně limonády. Nakonec jsme k závěru došli společně. 

T:... Ukážeš mi podle čeho jsi to poznala ? Já to nějak nevidím, potřebuju poradit. 
M: Nevim. 

T: ...ale máme stejně, vid? 
M: Ne. 
T: A kdo má víc? 
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M: Asi ty. 
T: A jak jsi tohle poznala? Kde ti to ta sklenička ukazuje? Ukážeš mi tam prstíkem, 
abych to taky viděla? 
M: (ukazuje prstem na hladinu vody v jedné ze skleniček) 
T: Aha, ty mi ukazuješ, kam až vystoupala hladina vody. A je v téhle (A2) skleničce na 
stejném místě jako v té tvé (AI) skleničce ? 
M: Jo. 
T: No tak to přeci znamená, že máme stejně vody. 
M: Hm.... 

Jako v předchozích dvou experimentech, i zde dítě samostatně popsalo nádoby 

AI, B jen stran jejich výšky: 

T: ...Tak co myslíš, že se stalo? Změnilo se něco? 
M: Ted je velká a malá. 
T: Ano, tvoje (AI) je malá a moje (B) je? 
M: Velká. 
T: Správně. A když si stoupneš a podíváš se na ně shora, tak taky vidíš, že jsou jiné? 
M: Jo. Tam je kapka ňáká. 

T: A jsou jiný ty skleničky ještě takhle? 
Je jedna z nich třeba tlustá a nebo hubená? 
M: Tady ta tlustá (AI), tady ta hubená (B). ... 

M. však dokáže udat důvod, proč si myslí, že v nádobě B je více limonády: 

M:... Já nemám stejně vodičky. 
T: A kdo z nás má víc? 
M: Ty. (v B) 
T: Hm, to se zdá, že ano. A podle čeho jsi to poznala? 
M: (ukazuje na dno sklenice B) 
T: A co když se zase podíváme na hladinu u tebe (AI) a pak umě (B)? 
M: Tak ty máš víc. A moje voda je tak. (M. prstem ukáže přes sklo na hladinu vody 
v AI.)... 

M. si při experimentu neuvědomovala zákon kompenzace, což se ukázalo 

v tomto úseku: 

T: ...A nevěříš mi, když ti řeknu, že máme obě stejně? 
M: Nemáme. 
T: A jak se to stalo? (přelévám limonádu zB do A2) Máme teď stejně (v AI a A2)? 
M: Jo. 
T: A jak se stane, že mám najednou víc než ty, když limonádu přeleju (zpět z A2 do B)? 
M: No já nevim.... 

Dívka nevyvrací, že by mohla limonáda ve sklenici přibýt sama od sebe. 

T: ...A může se stát, že ve skleničce přibude voda sama od sebe? 
M: (přemýšlí, mlčí) 

T: Tak si představ, že ti paní učitelka nalije trochu, jen trochu čaje do hrníčku a 
postaví ti ho na stůl. Ty si pak půjdeš pro koblížku a až se vrátíš, tak najdeš svůj 
hrníček plný čaje. Mohlo by se to stát? 
M: Jo. 
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T: A jak?... 

Dál již experiment nepokračoval, protože M. byla vysoce nesoustředéná. 

Projevy byly podobné jako u D. v prvním experimentu. Opět se opakuje chování, 

které nasvědčuje tomu, že dívka úlohu nechápala ve smyslu „záhady", které 

nerozumí a kterou je potřeba rozluštit. 

NESPOJITÁ VELIČINA 

V této části experimentu jsme pracovali s korálky. Při jejich rozdělování do 

sklenic AI a A2 jsme v rámci dodržení korespondence jedna k jedné také odříkávali 

číselnou říkanku. 

T:... Kolik jsme napočítaly korálků? 
M: Tolik, že máme obě stejné. 
T: Ty jsi hlavička. Já jsem napočítala devět a ty taky. Tak to znamená, že máme stejně? 
M: Jo.... 

Nyní si ukážeme, že korespondence jedna k jedné (stejně jako v experimentu 

1B) je pro M. zárukou stejného počtu korálků,jen pokud je vhazujeme do sklenic A1 

a A2. Když po jednom korálku (se zopakováním číselné říkanky a se stejným 

výsledkem) přemístila všechny kusy z AI do B, reagovala takto: 

T: ...A máme obě stejně? 
M: Nemáme. Já mám takhle..víc. 
T: Víc? 
M: Jo, takhle. 
T: Já mám míň? 
M: Máš půlku a já je mám vysoko. 
T: A máme jich stejně? 
M: Ne. 
T: A kolik jich bylo v téhle skleničce? (AI) 
Bylo jich devět? 
M: Jo. 
T: Já mám taky devět. To jsme přece počítaly. Tak máme stejně? 
M: Jo. Já mám víc a ty máš půlku. 
T: A co kdybychom ty korálky teď navlékly na provázek? 
M: Jo. 
T: Měla bys delší šňůrku korálků? 
M: Jo. ... 

Vidíme, že číslovka „devět" pro M. ještě neznamená, že má v B stejně korálků, 

jako my v nádobě A2. Opět převládlo centrování na výšku sklenice, které ovlivnilo 

rozhodnutí, že v B je víc korálků. A tento vliv přetrvával, i když jsme s M. provedli 

evidenci zachování počtu pomocí vyskládání korálků z B a A2 do formy „hada". 
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Uznala sice, že had B je stejný jako had A2, po návrácení korálků do nádob však M. 

opět trvala na tom, že v B je více korálků než v A2: 

T: ...Tak se dívám, le obě máme stejně velkého hada. 
M: Takovýho velkýho! 
T: Já jsem je sem dala ze své skleničky a ty ze své. Máme stejně? 
M: Jo. 
T: Tak a teď je dáme zpátky do skleniček. Ty svého hadíka a já svého. 
A máme teď každá stejně korálků? 
M: (ukazuje výšku korálů ve skleničce) 
T: Máme teď obě stejně korálků? 
M: Nemáme. Já mám takhle velikou a ty takhle. Já mám víc.... 

3. 3.1. 4. EXPERIMENT S A. T., 6;1 
SPOJITÁ VELIČINA 

Když byly před A. postaveny sklenice AI a A2 se stejným obsahem limonády, 

správně ukázal, podle čeho poznává, že jsou sklenice naplněné stejně. Pak je obsah 

A2 přelit do B: 

A: ...Tady je velká (B) a tady je málo (AI). 
T: A máme oba pořád stejně? 
A: Ne. 
T: A kdo má tedy víc a kdo má míň? 
A: Já a ty máš moc. 
T: Mám víc než ty? 
A: Jo.... 

V následujících odpovědích jako by se A. nemohl rozhodnout, zda „víc 

limonády" pro něj znamená vlastně vyšší a užší sloupec stejného množství limonády 

nebo skutečně větší množství. Proto jsme A. kladli mnoho otázek, abychom se 

přesvědčili, která z alternativ je A. myšlenkám nejblíže. Nakonec se ukáže, že mezi 

dvěma alternativami nedokáže rozlišovat: 
T: ...A jak se to pozná, A. ?(že v B je víc limonády než v AI) 
A: Protože jak přeleješ tu limonádu, tak to je ještě vyšší. 
T: Co je vyšší? 
A: Mmm...Hrníček. 
T: A znamená to, že v mém hrníčku (B) je víc limonády než ve tvým? 
A: (kroutí hlavou)..Ne. Protože tady je hodně (B) a tady je málo (AI).... 

V tomto úseku se zdá, že se A. přiklání spíše k vysvětlení, že limonády není 

víc, je jen „vyšší". Aleodpověd na následující otázku vypovídá o tom, že je 

přesvědčen, že limonády je v B opravdu více než v AI: 
T: ...Kdybychom teď pili tu svou limonádu a měli bychom každý tu svou skleničku, kdo 
by jí musel vypít víc? 
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A: Ty. 
T: A proč? 
A: Já nevím. 
T: Ale jak se to stalo, že já mám víc? 
A: Protože si to z tyhle (A2) skleničky sem nalila (B). 
T: A tím nalitím limonády v mém hrníčku přibylo? 
A: Jo. 

T: A máme jen jiné hrníčky, nebo mám víc limonády než ty? 
A: Víc limonády.... 

Jasněji nám bude, ukážeme-li sýjak A. postupoval při následující úvaze: 

77 ...Teďmáme limonádu zpátky ve stejných skleničkách (AI, 2). Máme oba stejně 
limonády? 
A: Ano. 
77 A já teď znovu přeliju svou limonádu do té nové sleničky a ty se dívej, co se stane a 
jak. (Ještě jednou a pomalu přeliji celý obsah zA2 do Ba žádám A. aby pozorně 
sledoval změnu.) Mám teď víc limonády (v B oproti AI)? 
A: Ano. 
77 A kdybychom tuhle limonádu (z B) přelili ještě do větší skleničky, měli bychom jí 
pak zase ještě víc? 
A: (neví)... 

Opět sledujeme případ, kdy dítě neužívá zákony kompenzace. Podobně jako 

většina dětí z tohoto stadia odmítá A. možnost, že by ve sklenici či v hrníčku přibyla 

voda/čaj sama/sám od sebe. Nejdříve ale tvrdí opak (snad ve snaze bránit se našemu 

zpochybňování), když fabuluje důkaz o džbánku, ve kterém sama od sebe přibývá 

voda. Nakonec uznává, že to není možné: 

77 ... Víš, jaký má paní učitelka džbánek, ze kterého vám při svačině nalévá čaj? 
A: Jo. A já. Já mám takový džbánek, kde je míň vody a pak se stane, že je plný vody. 
77 A když vám paní učitelka nalévá čaj z jejího džbánku do hrníčku, tak ve tvém 
hrníčku pak přibude čaje? 
A: Jo a víc. 

T: A může tam přibýt sám od sebe, bez toho, aby ho tam paní učitelka nalila. 
A: Ne. ... 

A jako poslední vysvětlení rozdílného obsahu sklenic AI a B, které je ochoten 

uznat, popisuje kouzlo: 

A: Já jímám míň a ty jí máš víc. Jo. 
77 Určitě? A ta limonáda přibyla nějakým kouzlem? 
A: Já udělám doma lektvar, tam přidám semínka no a je kouzlo. 
77 A ty jsi viděl, že bych tady takhle čarovala? 
A: Ne. 
77 Takže to asi nebude kouzlo. 
A: Já nevím.... 
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NESPOJITÁ VELIČINA 

Ani v této části experimentu nemá A. na začátku problém. Korespondence 

jedna k jedné je mu dostatečně srozumitelná. Chápe, že v AI a A2 je stejně korálků. 

Po přesypání korálků z AI do B ho však jistota opouští. Dochází k závěru, že v jeho 

B je více korálků než v naší A2, ale své přesvědčení nedokáže zdůvodnit: 

T: ...Kdo má víc? 
A: Ty. (v B) 
T: Jak se to stalo ? 
A: Protože ty jsi je přisypala. (zA2 do B) 
T: A to znamená, že mám víc než ty? 
A: Jo. 
T: Ale já ti připomenu, že jsme je nejdřív počítali. Je to pravda? 
A: Jo. 
T: A když jsme je počítali, tak co nám vyšlo ? 
A: Stejně 

T: Máme pořád stejně? 
A: Ne. Já mám víc. (tentokrát on v B) 
T: Jak to, když při počítání nám vyšlo stejně? 
A: Já mám devět a já šije přisypal. 
T: A ty bys teď ze svých korálků udělal delší řetízek? 
A: Jo.... 

Při praktické aplikaci úlohy si některé děti (viz experiment s M. S.) uvědomí, 

že uvažují nesprávně. A. však zůstává přesvědčen, že v B je více korálků nežli v A2. 

A to i přes to, že jsme dvakrát provedli přepočítávání korálků z obou nádob pomocí 

korespondence jedna k jedné. Pokaždé se mohl přesvědčit, že jemu i nám vychází 

stejné číslo. Souhlasil, že korálků je stejně. Ale v případě, že jeden z nás vhazoval 

korále do skleničky B, korespondence jedna k jedné přestala platit jako důkaz 

stejného počtu korálků v obou nádobách. A aby i tentokrát obhájil svá tvrzení, 

přichází A. s novou fabulací: 

T: A tobě se A. už někdy stalo, že ti korálků samo od sebe přibylo? 
A: Jo. Já sem měl malej hrníček a pak sem to přesypal do takhle velkýho (rukama 
ukazuje jak - cca 30 cm) a bylo tam víc a pak jsem to přesypal do ještě většího a tam 
bylo pak 
víc-víc. 

Význam této fabulace vzápětí popírá, když reaguje na tuto otázku: 

T: Tak to bychom mohli ty naše korálky přesypat do větší nádoby, pak ještě do větší a 
měli bychom pořád víc a víc korálků, až bychom s nimi třeba naplnili celý náklaďák, je 
to tak? 
A: (váhá) Ne. 
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V samém závěru experimentu „přijímá" naše vysvětlení principu zachování 

veličiny. Vzhledem k průběhu experimentu a chování dítěte se domníváme, že 

závěrečný souhlas byl jen cestou, jak zabránit pokračování diskuze o množství 

korálků v nádobách. 

T: Jen to vypadá, že máš víc, protože tahle sklenička (B) je víc hubená, tak se do ní ty 
korálky musí naskládat víc na sebe do výšky, ale v té mé skleničce, která je tlustá se 
rozkutálí do stran. Ale jak v tvojí tak v mojí je stejně korálků. Jen si na sebe jinak 
posedaly. Rozumíš tomu? 
A: Jo. 

3. 3.1. 5. SHRNUTÍ 

Charakteristické znaky dětí z prvního stádia 

Na základě výše provedených rozborů jsme došli k těmto charakteristickým 

znakům: 

o pro děti je problematická již první otázka, kdy mají říci, zda je v AI a A2 

nalito stejné množství vody; nevědí jistě, podle čeho mohou vyčíst odpověď 

na tuto otázku 

o postrádají dostatečnou slovní zásobu k tomu, aby mohly vlastními slovy 

popsat rozměry nádob a jejich odlišnosti; používají nesprávných označení 

o aby odpovídaly na námi kladené otázky, potřebují více podpory z naší strany 

- více podnětů a rad (např. jakým způsobem je dobré dívat se na dvě sklenici, 

když chceme zjistit, v čem jsou odlišné.) 

o zapotřebí je dále účinnější motivace dítěte k soustředění se na experiment; 

děti se na úlohu nesoustředí dlouho a mají tendenci od ní unikat 

o nejeví zájem o problém nadnesený experimentátorem; úloha v dětech 

nevzbuzuje zájem po jejím rozluštění 

o s námi nabízenými vysvětleními souhlasí hlavně tehdy, pokud jim souhlas 

nabízí rychlejší únik ze situace 

o zaměřují se pouze na jednu kvalitu nádoby, další kvality (na které je 

upozorňujeme) pro ně nejsou relevantní; nejčastěji je to právě výška sklenice, 

které děti přikládají ústřední význam; podle výšky pak posuzují i množství 

vody v dané nádobě 

27 



o svá tvrzení libovolně mění, neumí je nijak zdůvodnit (např. popsat princip 

fungování „kouzla"), protiřečí si 

o pravidlo zachování veličiny pro ně jednou platí, podruhé nikoliv 

V čem spočívá rozpor v prezentovaných názorech dětí? 

o voda přibude díky kouzlu X kouzlo neumí popsat 

o vody přeléváním ze sklenice do sklenice samo přibývá X vody přeléváním ze 

sklenice do vany samo nepřibude 

o korálků přesypáním ve sklenici přibude X korálky samy od sebe nepřibudou a 

nové se nenarodí 

o evidence zachování počtu při plnění AI a A2 X počet korálků v B je vyšší 

než v AI i přes to, že byly korálky z AI přemísťovány jeden po druhém, 

viděli jsme tedy, že se žádný nezakutálel ani jsme žádný nepřidali 

o had AI a had B mají stejný počet korálků X po jejich přemístění do sklenic 

(se zdůrazněním korespondence) AI a B je korálků v B více než v A1 

o má víc korálků X jeho řada z korálků nebude delší než naše 

o tvrdí, že má víc korálků v AI než je v B X své tvrzení neumí ničím 

podložit/vysvětlit 

o stejný obsah limonády v AI, A2 dokládá zdůrazněním stejné úrovně hladin 

v nádobách X když má říci, jak poznal, že je v B více než v AI, už stejnou 

úvahu neužije 

o uvědomuje si, že byla do B přelita přesně ta limonáda, která byla v A2 X při 

pohledu na B vzápětí tvrdí, že je v ní limonády víc než bylo v A2 

o voda ve sklenici B nepřibyla X v B není stejně jako v AI 

o změna se odehrála proto, že jsme změnili skleničku X změna se odehrála 

proto, že ve skleničce samo přibylo limonády/korálků.. X limonády ani 

korálků samo od sebe nepřibývá 

Jaká vysvětlení situace děti od administrátora přijímají, jaká ne? 

+ voda ve sklenici B přibyla díky kouzlu (lektvar, kouzelný džbánek a hrníček) 

+ sklenice B je „hubená" a proto jsou v ní korále „naskládané vysoko" 

+ voda ve sklenici B přibyla sama od sebe 
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+ v hrníčku přibude čaj sám od sebe 

- vody přeléváním samo přibývá (a proto, když ji vylijeme ze sklenice do vany, 

vana se naplní) 

- vysvětlení principu zachování veličiny 

- korálky samy od sebe přibudou ve sklenici 

- voda může ve sklenici přibýt sama od sebe 

- korálky se ve sklenici narodí - přibudou nové 

- když do B vhodíš všechny korálky z AI (ve které je stejně korálku jako v A2), 

budeš mít i v B stejně, jako je v A2 a jako bylo v A1 

- na začátku experimentu jsme měli stejně, proto i teď musíme mít stejně 

3. 3. 2. DRUHÉ STADIUM: „PŘECHODNÉ REAKCE, RESP. POČÁTKY 

KONSTRUKCE TRVALÝCH SOUBORŮ" 

Nyní přejdeme k rozboru záznamů těch experimentů, ve kterých jsme 

zachytili děti, které spadají do 2. stadia - stadia přechodných reakcí. Stejně jako 

v předcházející části budeme nyní demonstrovat uvažování dětí spadajících do tohoto 

stadia. Postup analýzy bude stejný jako v případě analýzy experimentů s dětmi z 1. 

stadia. 

Do 2. stádia jsme zařadili experimenty s dětmi M. Sch., A. S., M. H., L. K., 

M.R., N. H., S. T., F. G . a K . F. 

3. 3. 2.1. EXPERIMENT S M. SCH., 4;6 
SPOJITÁ VELIČINA 

Na začátku experimentu se M. zdál dobře orientovaný, se samozřejmostí 

správně konstatoval, že ve sklenici AI, A2 je stejné množství limonády. Pak byl 

vyzván, aby obsah A2 přelil do sklenice B. Učinil tak a na otázku, zdaje nyní v obou 

sklenicích (B, AI) stejně limonády odpověděl, že množství se změnilo: 

M: Ne....týdle (B) je víc. 
T: Počkej, jak to říkáš? 
M: Tady je víc (B) a tady je míň (AI). 
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Na první pohled se zdálo, že M. skutečně předpokládá, že po přelití limonády 

z A2 do B limonády přibylo. Odpovědi na naše další otázky však rychle ukazují, že 

jeho myšlenky směřují jinam: 

T: Jak to, jak je to možný? 
M: ...no...tady todle je menší sklenička (AI) a todle je větší (B), ta je taková víc...jako 
víc zakroucená (B). (nyní prstem do vzduchu kolem B kreslí spirálu směrem ode dna 
k hrdlu) 
T: Tomu teda nerozumím, počkej, to je nějaký divný. Jak zakroucená ? 
M: No taková jako větší. 

Na rozdíl od dětí v předešlé skupině si M. od začátku uvědomoval rozdílnost 

parametrů obou nádob. A jak se hned ukázalo, dokázal si dobře představit, jaký vliv 

mají rozměry skleničky B: 

T: ...mě by pořád zajímalo, jesli máme oba té limonády stejně. Jestli máme oba stejně 
limonády k vypití. 
M: No...stejně. 
T: Stejně? Takže nemám víc? Jseš si jistý? 
M: Hmrn. 
T: Proč máme stejně? 
M: Protože to předtim bylo v tamtý skleničce. (A2) 

Z posledního úryvku poznáváme, že M. si uvědomuje, že množství, které bylo 

přelito z A2 do B je stejné. V jeho vyjadřování však ještě panuje nejistota: 

T: No, tak to je zajímavý. Takže ta moje limonáda (nyní v B) byla předtím v téhle 
skleničce (A2), to jsme měli stěně. Pak jsme ji přelili sem (B) a zas máme stejně. 
M: No, tady je míň. 

Jeho odpovědi se tedy chvíli střídají, jak vidíme. Váhá. Jednou odpovídá, že je 

limonády v B a A2 stejně, pak tvrdí, že v A2 je méně. Když mu však položíme další 

kontrolní otázky, ukáže se s jistotou, že si je vědom pravidla zachování veličiny. 

Abychom toto demonstrovali, provedli jsme experiment znovu. Obsah B jsme přelili 

zpět do AI, porovnali obsah AI a A2 a pak opět vlili obsah AI do B. Pak M. již 

s jistotou odpovídal takto: 

T: A Když jí teď zase vlijeme sem do tý nový skleničky, (znovu přelij u limonádu z A2 
doB) 

....tak má někdo víc? 
M: Ne, no máme stejně. 
T: Aha, a proč? 
M: Protože tahle (B) je taková za..taková... M se pořád dívá na vrchní kraje sklenic a 
prstem obkružuje jejich hrdla 
T: No, ukaž ukaž mi to na tý skleničce, jaká je? 
M: Taková tlustší no (A 1). (nyní ukazuje podle něj tlustší hrdlo sklenice AI) 
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T: Teda, no to je ono. Vidíš to. Ty jsi mi to krásně vysvětlil. Takte máme stejně, jenom 
tahle je.. 

M: ..no je tlustší. (AI) 
T: Ale máme stejně limonády. 
M: Jo. 
T: A proč je ta limonáda tady níž? (A 1) 
M: Protože je tlustší. (AI) 
T: Ale je jí tam stejně jako v té mojí? 
M: Jo. 

Pak už svůj názor neměnil, odmítl možnost, že by v nádobě limonády 
přibylo/ubylo „samo od sebe", říká: 

M: Nó...to by se ubylo, kdyby se to vylilo. 
T: A přibylo? 
M: To nevim, to by nepřibylo. 
T: Jedině, kdybychom tam tý limonády nalili ještě víc 
M: No. 

NESPOJITÁ VELIČINA 

V druhé polovině experimentu M. nejdříve ukáže, že rozumí smyslu 

korespondence jedna k jedné. A sice v situaci, kdy poprvé plníme nádoby AI, A2: 

T: ...Takže jak je to teď, má někdo víc korálků? 
M: Máme stejně. 
T: Jak to víš? 
M: No protože sme to tam házeli takhle stejně, (oběma rukama ukazuje do obou 

skleniček) 

Pak následuje druhý krok, kdy korále z A2 přesypáváme do B. Zde se opět 

objeví M. nejistota a mírné zmatení. Demonstrujme takto změny v jeho myšlení: 

T: Ale podívej se teď na moje a tvoje korálky. Nemá někdo víc? 
M: Tady. (B) 
T: Aha, ale vždyť my jsme ty korálky házeli spolu a ty víš, že jsme jich tam dali do 
každé skleničky stejně. Tak to v té skleničce (v B) ty korálky přibyly? 
M: (M přemýšlí, chvílí mlčí, dívá se na obě sklenice) 
77 Když bychom je vyndali ven (z B), tak bych teda měla větší hromádku než ty? 
M: Teď je toho víc (B), ale nepřibylo! 

Zde je evidentní, že pro M. označení „víc" nutně neznamená větší množství. 

Zde „víc" zaměnil s tím, co bychom nazvali spíše „vystoupali (korále) výš". Že jde 

opravdu jen o záměnu významů^ukážeme zde: 

T: Tak jak to, že mám víc, když těch korálků nepřibylo? 
M: Protože tahle sklenička je menší. (AI) 
T: No to je ono. Tahle je rpenší (AI), tajsže ty kamínky jsou v ní nasldádffný vyspko, ale 
nepřibylo jich. Hele a co myslíš, mohlo by jich tam v té skleničce přibýt? 
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M: Ne. (směje se) 
T: A kdybych tam potají přisypala další? 
M: No...tak to jedině jo. 

3. 3. 2. 2. EXPERIMENT S A. S., 5;0 
SPOJITÁ VELIČINA 

Pro A. bylo snadné odpovědět na otázku, zdá^li je v AI, A2 stejné množství 

limonády. Pak byla vyzvána ktomu, aby obsah AI přelila do B. Když měla pak 

porovnat množství limonády v B a v A2, reagovala takto: 

Ted se ale podívej, jak to dopadlo. Má někdo z nás víc? 
A: Já! 
T: A kdo toho bude muset víc vypít ? 
A: Já! 
T: Opravdu? Jsi si jistá? 
A: Jo, jsem. 

Když byla A. posléze tázána, jak vysvětlí, že v její sklenici (B) je najednou 

větší množství limonády, zarazí se, mlčí a přemýšlí. Sama nedovedla podat žádné 

vysvětlení. Proto jsme se vrátili na začátek experimentu. Obsah B byl vrácen zpět do 

AI, pak jsme znovu zopakovali přelití z AI do B: 

T: Tak teď máš pořád víc nezjá? (hodnotíme AI ku A2) 
A: Ne, teď, teď máme stejně. 

T: No tak máme tu zas ty dvě skleničky, tady v té (B) si říkala, že máš víc než v mojí 
(A2). Vysvětlíš mi teď proč? 
A: Máme úplně stejně, nicjko nemá víc, protože ty skleničky (A1.A2) jsou stejně malý a 
tahle (B)je většíjtakže v ní je víc limonády. 

Mohli jsme si všimnout, že zopakování úlohy a položení několika otázek 

dovedlo A. k tomu, že změnila názor a uvažovala podle pravidla zachování veličiny. 

Jenže poté, co potvrdí, že „máme úplně stejně" říká „takže v jí je víc..". Zdá se tedy, 

že u A. dochází ke stejné záměně významů jako u M. Sch., tj. oba si uvědomují, že 

limonády je v A2 a B stejně, ale současně tvrdí, že v B je „víc", čímž chtějí naznačit 

jen to, že hladina limonády je v B výš. 

Ještě jednou A. zaváhá a pokusí se svou teorii o tom, že v B je „víc^ podložit 

zkušeností z vlastního života: 

T: Dobře, takže když jsme měli nejdřív stejně a teď máš ty víc, tak to v té tvojí 
skleničce limonády přibylo? 
A: Jo! 
T: A odkud? 
A: Nevim. 
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T: Tak třeba jí tam přibylo - a ty už jsi to někdy viděla, že by takhle ve skleničce 
přibylo pití? 

A: Viděla, Matýsek měl stejnou a já měla větší a pak nám maminka nalila stejně ale já 
pak měla víc! Je to proto, že ta sklenička byla větší!! (chvíli se odmlčí) Já si mys lim, že 
když je hubená, tak je jí víc a když je vysoká tak jí je víc. 

Když A. popsala B jako vysokou a hubenou jako důvod pro to, aby v B bylo 

„víc" limonády a vezmeme-li v potaz skutečnost, že pár minut před tím tvrdila, že 

limonády je v A2 i B stejně, můžeme usuzovat na to, že si je vědoma pravidla 

zachování veličiny, nesprávně však užívá slovo „víc". Její vyprávění totiž končí 

takto: 

T: Myslíš, že v té skleničce (míněna je sklenička z jejího vyprávění) je víc limonády, 
nebo to tak jenom vypadá? 
A: Jenom to tak vypadá. Já vim skoro všechno! 

To, že je v B limonády víc „jenom tak vypadá", tvrdí správně A. Dokonce říká, 

že je to tím, že sklenička je „hubená" a „vysoká". Nakonec se tedy dobrala ke 

správnému řešení. V jejích reakcích ale bylo cítit, že váhá. 

NESPOJITÁ VELIČINA 

A. správně pochopila, že pomocí korespondence jedna k jedné vhodíme do AI 

a A2 obě stejné množství korálků. V dalším průběhu experimentu se bude opakovat 

to, čemu jsme byli svědky již v první části experimentu. Dívka pravděpodobně chápe 

princip zachování veličiny, jenže užívá nesprávných a zavádějícíh označení, která 

dělají dojem, že si A. myslí, že v B je skutečně „víc". Reaguje: 

T:... (A. přesypala korálky z AI do B) teď jich máš víc než já? (v B než v A2 ?) 
A: Jo. 
T: Aha, takže to znamená, že když je teď zase budeme vyndavat, tak ty budeš mít 
nakonec větší hromádku. 
A: Ne, to ne! 
T: Jak to, že ne. Říkáš přece, že jich máš teď víc. 
A: Protože tady ta (B) je hubená, tak je to vysoko. Tady je jich stejně, tak je tlustá (A2) 
- tak se jich tam vedle sebe vejde víc. A tady (B) se nevejdou vedle sebe - to je jako 
když stavíme z kostek vět Ale tadyta tlustá (A2) to je jako když stavíme hrneček 
z hlíny. 

Nejdříve říká, že v B je víc korálků. Pak zjistíme, že tím „víc" myslí vlastně 

„výš", když vysvětluje, jak je to s „hubenou" a „tlustou" skleničkou. Velmi hezké a 

zajímavé je její přirovnání situace ke stavbě věže z kostek. Toto přirovnání je jasné. 

V případě hrnečku z hlíny už je provázanost na první pohled méně jasná. A. před 
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experimentem absolvovala hodinu výtvarné výchovy, kde pracovala s keramickou 

hlínou. Rozměry sklenice A2 jí zřejmě připomínaly rozměry hrnku, na kterém před 

časem ve stejném kroužku pracovala. 

T:...Máš úplnou pň)adu. A je to tak i s tou limonádou? 
A: Jo! 
77 A může v našich skleničkách těch korálků přibýt? Už jsi to někdy viděla, že by 
takhle ve skleničce samo něco přibylo ? 
A: Ne. To bychom tam musely přisypat my, tak by to bylo víc. 

A. zde znovu ukázala, že principu zachování veličiny porozuměla již v první 

části experimentu, když souhlasila s tím, že i limonáda se v hubené sklenici chová 

podobně jako korálky. Tentokrát již nepřichází s vyprávěním a uznává, že korálky 

samy ve sklenici nepřibudou. 

3.3. 2.3. EXPERIMENT S M. H., 5;2 
SPOJITÁ VELIČINA 

Tak jako obě předešlé děti i M. nemá problém s určením množství v nádobách 

AI a A2. I po tom, co je obsah A2 přelit do B, reakce M. se podobají předešlým 

dvěma dětem. M. tvrdí: 

77 ...Podívej na tu tvojí (AI) a mojí(B) limonádu. Máme oba stejně? 
M: Nemáme. Protože je větší a je vyšší ta limonáda, je vyšší, proto je jí tam víc. (B) 
T: A ty (AI) máš míň l imonády než já ? 
M: Mám. 
77 Takže když bychom teď každý museli vypít všechnu svou limonádu, tak já bych jí 
musela vypít víc než ty? 
M: Ano. 
77 A představ si, že jsi celý den běhal s klukama venku a přišel bys domů strašně 
Žíznivý. Doma na stole by stály tyhle skleničky s limonádou. Kterou by sis vybral, aby 
ses víc napil? 
M: (ukazuje na svou sklenici - AI) 
T: Tu svou bys vybral. A proč? 
M: Protože já když mám hodně limonády, tak jí nevypiju hodně, víš? 

M. je přesvědčen, že v B je víc limonády. Všímá si však rozměru sklenice. To 

je důležité pro další úvahy. Vysvětluje „víc" limonády tím, že je sklenice vyšší. 

Zopakovali jsme pro M. znovu experiment. Limonáda byla přelita zpět z B do A2, 

M. souhlasil, že v AI a A2 máme znovu stejně limonády. Pak měl znovu srovnat 

obsah B a AI poté, co jsme A2 přelili zpět do B. Tvrdí znovu, že v B je víc než v A2; 

na otázku proč odpovídá: 
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M: Protože když jí dáš (mluví o skleničce B) hlavou dolu, tak tam spadne jedna 
kapička, druhá, třetí a jejich víc, víš? Ty malinký ty se tam dostanou. Jenom ty veliký 
se tam nedostanou a je jich víc, víš? Je tam malinkej otvor (u B) a tak se tam dostanou 
jenom ty malinký. 
T: A v mé skleničce té limonády přibylo? 
M: Hm, těma kapičkama. 
T: A to už jsi asi někdy předtím viděl, že takhle něčeho přibude po kapičkách, viď? 
M: Hm, Na Káče, v restauraci se to stalo, v restauraci vlastně. Tam sklouzne kapička 
malá, jedna-druhá-třetí (mluví o B) a ty velký ty musí zas do tý větší skleničky (mluví o 
AI), víš? 

Není nám dosud zcela jasné, co M. přesně myslel těmi velkými a malými 

kapkami. Zdá se, že přesně neporozuměl tomu, nač byl tázán. Proto mu byly 

položeny další otázky. Ukázalo se, že si myslí, že v B je skutečně více limonády. A 

to i přes to, že jsme se mu pokusili vysvětlit situaci principem zachování veličiny. 

Nesouhlasil. Řekl, že v některých případech může limonáda přibýt sama od sebe: 

T: ...V té tvé skleničce a v mé první skleničce se limonáda rozlila víc do stran. V obou 
je jí ale pořád stejně. Podle mé odnikud žádná limonáda navíc nepřibyla. Co myslíš? 
M: Nevim. 
T: Myslíš, že mám víc limonády? 
M: Jo. 
T: A tobě se někdy už stalo, že by ti z ničeho nic ve školce nebo doma sama ve 
skleničce přibyla limonáda ? 
M: Ve školce se mi to stává, doma ne, ale nevim proč. 

Zdálo by se tedy, že M. jasně spadá do 1. stádia. To jsme ovšem vyloučili, 
vzhledem k tomu, jak reagoval na druhou polovinu experimentu: 

NESPOJITÁ VELIČINA 

Na začátku tohoto úkolu M. uspěl, když dobře pochopil, že v AI a A2 je stejné 

množství korálků, protože jsme při plnění sklenic vycházeli z postupu korespondence 

jedna k jedné. Korále z A2 přesypáváme do B. Tentokrát již M. uvažuje ve smyslu 

pravidla zachování veličiny. I když, jak si všimneme, z počátku také nesprávně 

používá slovo „víc": 

T: ...Tak a už jsou tam (v B) všechny, co byly v tamté skleničce (A2). Ale máme teď 
stejně korálků? 
M: Ty víc, protože tam neuvíznou, sou úzký, tak tam neuvíznou. A ty přilepený uvíznou. 
T: Ale kde uvíznou. Já tam žádné přilepené a uvízlé korálky nevidím. Všechny jsou 
přece tady (v B). A v té tvojí neuvíznou? 
M: Ne, protože ta je tlustá (o AI) a ta je hubená (B). 
T: A máme oba stejně? Nebo já mám víc? 
M: Hm. 
T: Co hm? Máme stejně, nebo mám víc? 
M: Stejně. 
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T: A podle čeho poznáš, ze jich je stejně? Vždyť v mé skleničce (B) to vypadá, že jich je 
víc. 
M: Protože ta je hubenější a tak tam takhle uvíznou, ta je tlustá a neuvíznou. 
T: Takže jich pořád máme stejně? 
M: Hm. 

Ukázalo se, že ši je M. dobře vědom vlivu rozměrů sklenic na uspořádání jejich 

obsahu. Proto se nenechal vyvést z míry ani následujícími otázkami: 

T: ...Mohlo by se stát, že by mamince v její skleničce korálků přibylo? Třeba mezi tím, 
co by šla pro ten provázek? 
M: Hm, to bych jí je tam dal já. Nebo lupič. 
T: A co kdyby tam nebyl lupič ani ty? 
M: Tak to ne. 
T: To by samy nepřeskákaly z tvé skleničky do maminčiny? 
M: Ne. A teď už o tom nic nevím. 

3.3. 2.4. EXPERIMENT S L. K., 5;6 
SPOJITÁ VELIČINA 

L. správně určila, že v AI a A2 bylo na začátku experimentu stejné množství 

limonády. Po přelití obsahu A2 do B tvrdila, že v B je víc. Odůvodnila to takto: 

T: No ale jak se to stalo, že já mám víc? Jak jsi to poznala? 
L: No protože...podle toho a podle toho., .jsem to poznala. (prstem ukazuje na úroveň 
hladiny limonády v AI a B) 

Dále tvrdila, že limonáda v B přibyla sama od sebe a pak souhlasila, že nabytí 

limonády mohlo způsobit kouzlo: 

T: ...Tak to tam té limonády přibylo? 
L: Jo. 
T: Přibylo? A odkud? Tomu nerozumím. 
...Odkud se tam vzala? 
L: Sama. 
T: Takže ta sklenička nějak vyčarovala tu limonádu navíc? 
L: Jo. 

Ve snaze znejistit L. v jejích závěrech jsme experiment zopakovali. Limonáda 

byla přelita zpět do A2, L. souhlasila, že v AI i A2 je opět stejné množství limonády. 

Pak znovu sledovala, jak přeléváme obsah A2 do B: 

T: ...Takže nalijeme limonádu zase zpátky do té první skleničky (A2).. 
L: No jo! A teď jsou zase stejný!! No jo! 
T: No a mám já víc, tedy? 
L: Ne-é. 
T: Teďka už nemám víc. Mám stejně. Máš pravdu. A kam se ztratilo to „víc limonády", 
který jsem měla v té staré skleničce? 
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L: To se vyčarovalo. 
... (podruhé přeléváme z A2 do B) 
Kdo má víc teď? Nebo máme stejně? 
L: Stejně. 
T: No ale předtím jsem v téhle skleničce podle tebe měla víc. 
L: Teďko to kouzlo šlo pryč. 
T: Takže máme teďko... 
L: Stejně! 

I po tomto kroku kupředu se L. ještě několikrát opakovaně přikláněla k oběma 

variantám, nebyla si jistá. Váhala. Po několika dalších otázkách se nakonec rozhodla 

řídit pravidlem zachování veličiny. 

T: A jsi si určitě jistá, že tady je víc limonády? Není to třeba jen tím, jak vypadá ta 
sklenička(B)? Třeba máme pořád obě stejně limonády, jenom v téhle skleničce(B) ta 
limonáda vypadá jinak 
L: Je to stejně, jak ta sklenička vypadá. 
T: A co je stejně? 
L: (směje se) Já jsem si to spletla. Já jsem to poznala. Podle, ..podle tý skleničky. To je 
...to je normálně vysoká (B) a ta voda je..stejně jako já (AI). 

Vysvětluje správně, jak chápe změnu výšky hladiny v B: 

T: A čím to je, že ta hladina je výš? Tak se podívej třeba na ty skleničky shora. 
L: Tak já si myslim...asi, ...asi že nevim. 
T: Ani když se takhle díváš... (ukazuji L, jak se má podívat na AI a B shora) 
L: Jééé! Já ... podle tohodle! Podle toho! (ukazuje zrvchu na hrdlo skleničky B a 
krouží po něm prstem) 

NESPOJITÁ VELIČINA 

Začátek druhé části experimentu opět proběhl úspěšně. L. věděla, že a proč 

máme na počátku v AI i A2 stejné množství korálků. Pak přesypala své korále z AI 

do B. Její reakce byly zajímavé. Jakojby čekala, že nyní si již bude jistá, když má již 

zkušenost s prvním úkolem. I tentokrát však váhala. 

T: ...dáme tu tvou novou skleničku (B) vedle té mé (A2) a ty mi řekni, jestli máme 
každá stejně korálků. 
L: Ne, nemáme (směje se). 
T: Nemáme? A co se tedy stalo? Kdo má víc? 
L: Ty máš víc! 
T: Já? To mi musíš vysvětlit, já tomu nerozumím. Jak to? Jak to poznáš? Podle čeho to 
víš? 
L: No prostě tak 
T: Nepomůžeš mi? Poraď mi, jak jsi na to přišla? 
L: Počkat...! Ne já mám stejně. Ne! Já mám jich víc. Ty míň. (prohlíží si sklenice 
shora, zboku, střídavě) 
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L. se delší chvíli nemohla rozhodnout, ve které sklenici je víc korálků. 

Nenechala se od nás vést a tak nakonec zmatek ukončila tím, že vše dala za vinu 

T: Takže to znamená, že když jsme nejdřív měly stejně a ty máš teď víc, tak... ? 
L: Tak co? (tajemně) Co se s tím stalo?...Kouzlo! 
T: A přibylo tam korálků, ve tvé sklenici (B)? 
L: Asi, asi jo. Jsou kouzelný. 

Když jsme L. připomněli, že jsme korále do sklenic vhazovali ve stejném 

počtu, změní svůj názor a nachvíli tvrdí, že i ve sklenicích B a A2 je stejně korálků. 

T: Já ti povím, to je zvláštní. Vždyť jsme ty korálky počítaly. A bylo jich tam...kolik? 
L: Stejně. 
T: A ty teď říkáš, že v tvé je víc. Tak je tedy spočítáme. Tak ty spočítej svoje a já svoje. 
A jestli máš pravdu, tak teď bude v tvojí hromádce víc korálků než v mojí. 
L: Stejně. 

Vyzvali jsme L. k tomu, abychom empiricky znovu zkontrolovali počet korálků 

v obou nádobách. L. se již bohužel nesoustředila, proto nebylo možné tento krok 

dokončit. Experiment byl proto uzavřen. Poslední odpovědi L. byly: 

L: No fakt. Víc. Podle tohodle. Protože já to tady měřim. Tady. (přesvědčeně a jistě 
ukazuje prstem na do výšky, kde ve sklenici B končí sloupec korálků) 
T: Hmm, takže ve tvojí skleničce korálků přibylo. A odkud? 
L: Z tý tvojí skleničky. Kouzlo. 

Experiment s M lesl ve velmi podobném duchu, jako experiment s M. H. 

(viz Experiment s M. H., 5;2). Na začátku první části experimentu správně určí, že 

v AI a A2 je stejně limonády. Pak sleduje, jak přeléváme obsah A2 do B. Jeho 

odpovědi jsou pro děti z tohoto stádia velmi typické. Nemůže se rozhodnout, zda je 

v AI a B stejné nebo jiné množství limonády: 

T: ...Tak a je hotovo. Přelito. A podívej na to, máme my pořád stejně limonády? 
M: Asi ne. 
T: Ne? A kdo má míň? Já si s tím nevím rady. 
M: Já. 
T: Ty máš míň a já víc? 
M: (kýve na souhlas) 
T: A co kdybychom tu limonádu chtěli vypít oba teď. Kdo z nás by jí musel vypít víc, 
aby jeho sklenička byla prázdná? 
M: (váhá) 

kouzlu: 

3. 3. 2. 5. EXPERIMENT S M. R., 5;7 
SPOJITÁ VELIČINA 
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T: Museli bychom oba vypít stejně, nebo má někdo z nás víc a musel by vypít víc? 
M: Stejně. 
T: Musíme vypít stejně? Aha, já myslela, že jsi říkal, že mám víc limonády. To by 
znamenalo, že bych jí musela vypít víc než ty, když bych chtěla mít skleničku prázdnou. 
M: (prohlíží skleničky, neodpovídá) 

M. ještě několikrát odpovídá rozporuplně, tzn. že chvílí hodnotí množství 

limonády v AI a B jako stejné, potom rozdílné. A to dokonce tak, že při srovnání 

stejné dvojice sklenic (AI a B) pro něj více limonády jednou obsahuje B, podruhé 

AI. Když jsme mu položili otázku, jak že poznal, že má víc limonády, odpověděl 

způsobem, ze kterého bylo jasné, že do úvahy zahrnul jen jednu kvalitu sklenice -

výšku, šířku nikoliv: 

T: Ty máš víc? No páni, tak teď už tomu vůbec nerozumím. Musíš mi ukázat, jak jsi na 
to přišel. 
M: Já to vidím. 
T: Aha, ale kde? Ukaž 
M: (prstem se dotýká hladiny limonády ve své sklenici a „ukazuje na ni") 

Postupovali jsme standartně a proto jsme jako následující krok provedli 

rekapitulaci kroků experimentu. Limonáda byla opět v AI, A2. M. uznal, že 

limonády je stejně. Přesto odpovídá na následující otázku takto: 

T: ...Budeme mít stejně až svojí limonádu přeleju do téhle skleničky (B)? Koukneme se 
na to. 
M: Ne. 

Když měl následně vysvětlit, proč stále trvá na tom, že v B je víc než v AI, 

použil stejný argument, jako v předchozí ukázce. Zajímavé na tom je, že tentokrát 

ukazoval jako vyšší hladinu ve sklenici B, zatímco poprvé považoval za vyšší 

hladinu na sklenici AI. Nakonec se M. také uchyluje ke kouzlu, jakožto odpověď na 

otázku, odkud se v B vzala limonáda navíc: 

T: ...Ty víš, kde se vzala ta limonáda? 
M: Já vim. 
T: To je dobře. Já to potřebuju vědět. Já sama si s tím nevím rady. Pověz mi to. 
M: To je proto, že je nějaká kouzelná. 
T: Myslíš kouzelná sklenička? Ty máš doma nebo ve školce nějaké kouzelné skleničky? 
M: Já mám doma. 
T: Ty se máš. To já nemám. Jak taková sklenička pracuje? Jak to v nífunguje? 
M: (směje se) Tam je takovej zvoneček, tak zazvoníš a ono se to udělá. 
T: Takže když do takové skleničky naleješ trochu limonády a zazvoníš, tak je v ní 
potom té limonády víc, než kolik jsi nalil? 
M: Jo. 
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Protože experiment již probíhal dlouho, museli jsme jej ukončit. Na závěr jsme 

se pokusili M. vysvětlit, jak funguje princip zachování veličiny. M. nepřijal náš 

názor, že v AI je stejně jako v B, přes to, že jsme jej upozornili na odlišné rozměry 

obou sklenic. 

NESPOJITÁ VELIČINA 

V druhé části experimentu uvidíme obrat v chlapcově uvažování. Při vhazování 

korálků do AI a A2 počítal nahlas se mnou. Dobře věděl, že máme oba stejně. Proto 

velmi pohotově a správně reagoval, když byly korále z AI přesypány do B: 

T: Tak víš co, zkus svoje korálky přesypat tady do té skleničky (B). Všechny. 
Ano, dobře. A co bys řekl - změnilo se něco? Když se podíváš na svou novou skleničku 
(B) a pak na tu mojí (A2).. 
M: Nevim. 
T: Máme stejně korálků, nebo má jeden z nás víc? 
M: Stejně. 
T: ...A jak jsi na to tak rychle přišel? 
M: Podle...protože jsme to počítali. 

Najednou se zdá zachování veličiny v uvažování M. docela jasná: 

T: Ale čím to je, že ve tvé skleničce jsou korálky oproti mým tak vysoko? 
M: Protože mám velkou skleničku. 
T: A je tvoje sklenička užší než moje? 
M: Hmm. 
T: Je hubenější? 
M: Jo. 
T: A jsou tvoje korálky naskládané tak vysoko kvůli tomu, že je sklenička tak hubená a 
vysoká? 
M: Asi jo. 

Z jeho poslední odpovědi však můžeme vysoudit, že M. ve svých myšlenkách 

nepropojuje kvality nádoby s takovou lehkostí, jako například A. S. (viz Experiment 

s A. S., 5;1). Ke správnému odhadu mu pomohla zkušenost s korespondencí jedna 

k jedné, kterou dobře uchoval v paměti a použil. 

3.3. 2. 6. EXPERIMENT S N. H., 6;3 
SPOJITÁ VELIČINA 

I v tomto případě se začátek experimentu velmi podobá ostatním z tohoto 

stádia. Dívka na začátku poznala, že v AI a A2 je stejné množství tekutiny, dovedla 
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svůj názor zdůvodnit. Když došlo na srovnání množství v AI a B, první reakce N. 

byla: 

N: ..ty máš víc! 
77 Čeho mám víc? 
N: Limonády. 
77 No to je bezva! Tak já mám víc? To jsem ráda. Jahodová mi chutná. No počkej ale, 
nejdřív jsme měly... 
N: ..Stejně. 
T: Ano, stejně. A jak je to teď? 
N: Ty máš víc a já mám míň. 

N: Protože tvoje sklenička (B) je..vyššía moje (AI) je nízká. 

Přikročili jsme k rekapitulaci začátku experimentu. Obsah B byl přelit zpět do 

A2. N. znovu konstatovala, že množství je nyní stejné. Pak znovu viděla, jak je z A2 

do B přelita všechna limonáda a znovu srovnávala množství tekutiny v AI a B, 

tentokrát jinak: 

T: ...Opravdu se dívej, protože já moc potřebuju, abys mi pomohla uhádnout, co se 
s tou limonádou stane. 
N: Protože je hubenější (B) a tak je tam víc vody, tahleta je tlustá (AI) a tak se to víc 
rozšíří do strany a tohleto..hmm. 

Jestli náhodou v mojí skleničce není stejně a... 
N: Jo. 
T: Říkáš že jo? Stejně? Máš pravdu. Máme obě stejně limonády. Takže je to tím, jaká 
je ta sklenička ? 
N: Jo. 

A jak jsi to tak rychle uhodla? 
N: Bratříček mi to řekl. 

77 A povíš mi, co ti řekl? Já bych to také ráda znala. 
N: No, že když je vyšší sklenička tak je tam víc vody a přitom je tam stejně. 
T: Aha, tím myslíš, že v té vyšší a hubené skleničce to jenom tak vypadá. 
N: No. 

N. říká, že „když je vyšší sklenička tak je tam víc vody a přitom je tam stejně", chce 

tím přitom zřejmě říci, že hubená a vysoká sklenice B znamená vyšší sloupec limonády, ale 

stejné množství. Nezmínila sama šířku sklenice. Mluví jen o jedné kvalitě. My ale víme, že 

ve skutečnosti vnímá oba parametry sklenice, protože o nich již mluvila (viz N: Protože je 

hubenější (B) a tak je tam víc vody...). 
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NESPOJITÁ VELIČINA 

Druhý úkol byl pro N. snadný. Tentokrát využila zkušenost s korespondenci 

jedna k jedné: 

77 Tak jsme si spočítaly korálky. Každá máme ve své skleničce 9 korálků, to jsme 
spočítaly. Má jedna z nás víc? 
N: Stejně. 

Když byly korále z AI přesypány do B, využila zkušenost z předchozí čisti 

experimentu: 

T: ...A řekni mi, když se na ty dvě skleničky (A2, B) teď díváš, jestli máme pořád stejně 
korálků. 
N: Jo. 
T: A podle čeho to poznáš? 
iV: Že tadyta sklenička je hubená (B) a tak se na sebe takhle naskládaj a tadyta (A2) je 
taková úzká.. 
T: ..počkej, úzká? Tahle je hubená (B) a tahle (A2) je? 
N: Tlustá. 
T: Výborně. 
N: A tam se prosté ty korálky takhle do stran naskládaj. 
77 Ale to úplné vypadá, že ty jich máš víc. Máš jich stejně jako já? 
N: Jo. 

Můžeme si povšimnout, že (na rozdíl od odpovědí v první části experimentu) 

N. umí dobře vysvětlit, proč „to jen vypadá", že je v B víc korálků. Zmiňuje 

především průměr dna sklenice, který je pro šířku a výšku sloupce korálků nosný. 

3. 3. 2.7. EXPERIMENT S S. T., 6;7 
SPOJITÁ VELIČINA 

S. nemá problém zhodnotit, že v AI a A2 je na začátku stejné množství 

tekutiny. Když byla pak tekutina přelita z A2 do B, její první reakce byla stejná, jako 

u předešlých dětí z tohoto stádia. Řekla, že v B je víc limonády. Podle jejích 

odpovědí na doplňující otázky se zdálo, že skutečně vnímá obsah B jako větší. Již od 

začátku si však dobře uvědomovala a zmiňovala rozdílné parametry obou nádob: 

77 A mám pořád stejně limonády jako ty? (ptáme se po přelití obsahu A 2 do B, 
srovnává AI a B) 
S: Máte víc. 

T:... Kterou bys vybrala, aby ses víc napila? 
S: Tuhle (B). 
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T:... Vždyť já jsem přece na začátku (v A2) měla stejně. 
S: Protože ta sklenička je úzká. 
T: A je vyšší než ta tvoje (AI)? 
S: Ano. 
T: A kvůli tomu v ní přibylo víc limonády? 
S: Hm. 

Po odpovědi na naši poslední demonstrovanou ukázku se uvažování S. změnilo. 

V odpovědích na další otázky a také při zrekapitulování přelevání limonády z B do 

A2 a zpět měla možnost uvědomit si, že dobře ví, že: 

T: ...Jak by se mohlo stát, že při přelévání limonády z jedné skleničky do druhé, by 
nám té limonády přibylo? Mohlo by se tohle stát? 
S: Ne. 
T: Ani doma se ti to nestalo? 
S: Ne. 

A proto později na otázku, zda je v B skutečně víc limonády odpovídá: 

S: (přeruší mne) No protože je tlustější. (AI je tlustší než B) 
T: A když máme jiné skleničky... 
S: (přeruší mne znovu) Jenom to tak vypadá. 
T: Proč to tak vypadá? 
S: (přemýšlí) 
T: Tak třeba, je to kvůli té skleničce? 
S: Ano. 

V jejích odpovědích cítíme váhavost - vidí vyšší sloupec limonády v B, proto 

odpovídá, že je v ní limonády „víc", uvědomuje si však zároveň, že při přelévání 

tekutiny z jedné nádoby do druhé tekutina sama nepřibude. 

NESPOJITÁ VELIČINA 

V druhé části experimentu již S. známky váhavosti nevykazuje. Naopak. Je si 

jista svými odpovědmi. Dobře pracuje se zkušeností s korespondencí jedna k jedné, 

kterou jsme použili k názornosti počítání korálků, které jsme vhazovali do sklenic AI 

a B. Díky tomu, že počet korálků jako nespojitá veličina je pro S. lépe pochopitelný a 

více zřetelný, neváhá už důvěřovat pravidlu zachování veličiny, jako tomu bylo 

v předešlé části experimentu. 

T: Ty jsi napočítala devět a já také devět. Je to pravda? 
S: Hm. 
T: A to znamená, že máme stejné? 
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S: (kýve hlavou na souhlas) 

Máme pořád obě stejně? 
S: Máme, akorát že tahle sklenička je hubená (B), tak to je vysoko. 
T: Aha, a co kdybych já teď spočítala korálky z mé skleničky (B) a ty ty svoje (z AI). 
Vyšlo by nám stejně? 
S: Ano. 
T: Kolik by vyšlo? 
S: No, devět. 

3. 3. 2. 8. EXPERIMENT S F. G„ 6;7 
SPOJITÁ VELIČINA 

Chlapec na začátku experimentu správně určí, že v AI a A2 je stejné množství 

limonády. Když je A2 nahrazena B, tvrdí, že v B je vody víc. Od samého začátku 

také sám poukazuje na jiné rozměry skleničky, přičemž také mluví jen o jedné 

kvalitě - o výšce: 

T: ...Co se teď stalo? Co se změnilo? 
F: Myslím, že se změnilo to, že vy jste tam nalila do nový skleničky (B) a ta je vysokejší 
a potom, že tam je víc než tady. 
T: A můžeš se taky podívat na skleničky shora? V čem jsou ještě jiné? 
F: Ještě že, hmm.. Je tam víc vody než tam.(myslí víc v B než v AI) 

I když je F. upozorněn na to, že sklenice B je odlišná průměrem, nemění své 

stanovisko - říká: B je vyšší, takže je v ní víc limonády. 

T: A v čem jsou ještě jiné? Není jedna z nich hubenější? 
F: Jo je, tahle (B). 
T: Zkus mi ještě víc popsat ty skleničky. 
F: No, tadyta je taková malá a tlustší, taková připláclá. A tahle je taková hubenější a 
vytáhlá. 
T: Dobře. Zajímá mě, jestli mám víc limonády než ty. 
F: (chvíli přemýšlí), Hm, asi jo. Protože tady to je vyšší (B) a tady nižší (AI), takže 
myslim, že je to vyšší, no. 

V na poslední otázku odpovídá F. velmi zajímavě a odkrývá tak, že si přeci jen 

uvědomuje, že limonády není „víc", že je jen „výš". Všimněme si, že na otázku je 

limonády VÍC? odpovídá ano, je vyšší. Opět se tedy setkáváme s dítětem, které 

zaměňuje význam víc limonády s vyšším sloupcem limonády. To se potvrdilo 

v následující části rozhovoru: 

T: A znamená to, že já mám víc limonády než ty. 
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F: Myslim že ne, že máme asi stejně a že to je tím, že tamta(B) je vyšší a když tam 
...(přemýšlí)...jo, kdyžtadyta (AI) jepřipláclá, tak tadyta vysokejší (B) tam má víc 
vody, kdyby to bylo takhle stejný, tak by tam bylo stejně. 

Na počátku tedy F. tvrdil, že limonády je víc. Potom říká, že limonáda je vyšší, 

čímž myslí stále to samé, co označujeme my za víc limonády. Pak již odmítá, že 

limonády je v B víc (viz poslední promluva F.), říká, že „máme stejně" a současně, 

že „vysokejší" sklenice B má víc vody. Je z toho patrné, že na začátku si skutečně 

mohl myslet, že v B je větší množství limonády než v AI. Pak ovšem tvrdil opak, 

ovšem nesrozumitelně, neboť zaměňuje pojmy víc, vyšší a užívá je v nesprávném 

kontextu. Principu zachování veličiny rozumí, nemůžeme jej však ještě zahrnout do 

3. stádia, protože se podle tohoto principu řídí jen částečně, což se nejlépe ukazuje 

v závěru první části experimentu. Tehdy bylo vidět, že se stále ještě centruje na 

výšku sloupce limonády v B (všimněme se také rozporu v odpovědích na první dvě 

kladené otázky): 

T: Takže já nemám víc limonády ?(v B) 
F: (koutí hlavou, že ne) 
T: Máme pořád stejně? 
F: Ne, ono to je tak. Tadyta je víc připláclá a když je takhle připláclá, tak ta voda jde 
takhle. 
T: Představ si, že běháš celý den venku s klukama a pak se vrátíš domů s velkou žízní. 
Doma najdeš ležet tyhle dvě skleničky s limonádou. Kterou si vybereš, aby ses víc 
napil ? 
F: Tuhle. (AI) 
T: Je a proč? 
F: No, my máme stejně, ale když je jako vysokejší, tak nejde o to, kolik tam nalejete 
vody, ale prostě, když tadyta (B) je míň spláclá. A když do ní nalejete stejně vody, tak 
je tam stejnak víc. 

Vidíme, že F. má v řešení úlohy ještě velký zmatek, i když v poslední odpovědi 

na naši další otázku se zase zdá, že veškeré nedorozumění pramení jen z toho, že 

zaměňuje slovo víc s vyšším sloupcem limonády, ale že chápe, že limonády je stejně 

v B jako v AI: 

T: Aha, takže tady (B) je limonády víc než tady(Al)? 
F: No asi to tak je. Koukejte, já vám k tomu ještě něco řeknu. Tadyta (AI) kdyby 
nebyla takhle připláclá, kdyby byla takhle stejně (jako B) tak by bylo stejně takhle jako 
tady. (myslí stejně v AI jako v B) 

Rozhodně si je však vědom, že limonády samo od sebe přibýt nemůže: 

T: Může tím přeléváním sama od sebe limonáda přibýt? 
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F: Ne. 

Na samém závěru první části experimentu přijde zvrat, který potvzuje naše 

přesvědčení, že po celou dobu nevěděl F. přesně, zda je tekutiny VAI Í B stejně. 

Nakonec totiž uznává: „to jsem řekl špatně" a opravuje svou chybu: 

T: ...Jako by v mé skleničce tím přeléváním nějak limonády přibylo. Je to tak? 
F: To jsem vlastně řekl špatně. 
T: Bude v téhle skleničce (vA2) stejně limonády, až ji tam přeliju, jako je jí teď tady (v 
B)? 
F: Bude tam stejně. To jsem právě řekl špatně. Je tam pořád stejné jako tady (v B jako 
v A2). Akorát že to je tady. 

T: Takže ať jí budeme přelévat kamkoliv, tak vždycky jí bude stejně? 
F: Jo. 

NESPOJITÁ VELIČINA 

V druhé části experimentu byla zřejmá předchozí zkušenost F. se skleničkami a 

vlivem jejich parametrů na uspořádání jejich obsahu. Projevilo se to hned když měl 

odpovědět, zda je po přesypání korálků v B a A2 pořád stejné množství, jako bylo 

v AI a A2: 

T: ...Co se teď změnilo? Máš víc? 
F: Ne, máme oba stejně. A je to tim, že já vim, že to vypadá, že mám víc, akorát že to je 
tim, že ne že je vysoká, ale tim, že je takhle hubená. Tak proto to připadá, že to je víc. 

3.3. 2.9. EXPERIMENT S K. F., 7;0 
SPOJITÁ VELIČINA 

První, co K. zjišťuje je, zda je v AI a A2 nalito stejné množství limonády. K. 

říká, že ano a ukazuje nám, podle čeho to poznala. Pak je obsah A2 přelit do B. 

Dívka je přesvědčena, že v B je nyní více tekutiny, než bylo v B a dokládá to 

vlastním pozorováním. To, že si opravdu myslí, že v B je více limonády je znát 

z odpovědi na doplňující otázku: 

T: ...Máme stejně, nebo ne? (v AI a A2) 
K: Ano. 
T: Můžeš mi říct, podle čeho jsi poznala, že máme obě stejně? 
K: Protože máme tohle ...(ukazuje prstem na výšku hladiny v AI a pak v A2) 

Co se stalo? Je něco jinak? 
K: Tady už je víc. 
T: A co ti to napovědělo, že tady (v B) je víc? 
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K: Že tady je to jiný. Ukazuje na hládni ny limonád v AI a B. 
77 Aha, a ta hladina v mé skleničce (v B) je výš nebo níž než v té tvé? 
K: Vyšší. 
77 Máš pravdu, to ano. A znamená to, že já mám tecf víc limonády než ty? 
K: Znamená. 

77 A když se tě zeptám, kterou skleničku by sis vybrala, kdybys přišla domů z hřiště 
hodně žíznivá. 
K: (ukazuje prstem na B) 

Následuje obvyklý krok, kterým se snažíme dítě přinutit, aby kriticky hodnotilo 

své odpovědi. Na otázku, odkud se vzalo větší množství limonády v B, je K. ochotná 

připustit, že se tak stalo, protože je sklenice B větší. Pak ale uznává, že to, že je 

sklenice větší, neznamená, že v ní je víc limonády: 

77 Může se stát, že ve sklenici limonáda sama přibude? 
K: Ano. 
77 Může. Aha. A jak se to stane? 
K: Že je větší. 
77 A to, že je větší znamená, že v ní je víc limonády? 
K: (kroutí hlavou, že ne) 

Abychom K. přivedli k tomu, že svou poslední úvahu aplikuje na řešený 

problém, předvedli jsme jí znovu proces přelévání limonády. Tedy nejdřív zpět z B 

do A2, srovnání dvojice AI a A2. Posléze přelití A2 do B. Podruhé pak srovnáváme 

dvojici AI a B. Přes to, že si K. uvědomuje, že větší sklenice (B) v našem případě 

neznamená víc limonády, odpovídá znovu takto: 

77 Tak jak se rozhodneme? Máme tecf stejně limonády (v AI a B), když víme, že 
v těchto skleničkách (v AI a A2) jsme stejně měly? 
K: Teď už nemáme. 
T: Co nemáme? Nemáme stejně? 
K: Nemáme stejně. 

K. zcela evidentně centruje na jedinou kvalitu nádoby - na její výšku. Té 

přikládá schopnost zvětšit množství limonády. Proto ji upozorňujeme na druhý 

rozměr sklenice a to má okamžitý efekt na její přemýšlení: 

77 ...V čem jsou jiné třeba takhle shora? Podívej se takhle shora. 
K: (chvílí pozoruje a přemýšlí) Jé, už vím. 
77 A co tě teď napadlo? 
K: Že jak je tenčí (B), že musí to víc nastoupit nahoru. 

Jenže na otázku, zda si dál myslí, že v B je více než v AI a než bylo v A2, 

odpovídá překvapivě, že v B je víc limonády než v AI. Dochází u ní k nesprávnému 
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užívání slova „víc"? Vypadá to tak, protože ukazuje, že je teď schopná zachování 

veličiny, když reaguje: 

77 Takže když teď přeleju limonádu do staré skleničky (z B do A2), tak by hladina měla 
být výš, než ve tvé skleničce (AI), protože říkáš, že mám víc. Bude hladina výš, nebo 
ne? 
K: Ne. Bude stejně. 
T: Proč? 
K: Protože je tlustá. 
T: Aha, takže říkáš, že teď, když limonádu movu přelijeme (do A2), tak jí bude stejně, 
jako jí bylo tady (v B)? 
K: Stejně. 

Po zodpovězení těchto otázek K. změnila své odpovědi: 

T: Máme jiné skleničky (A1,B), ale máme stejně limonády? 
K: Jo, stejně. 
Už se ti někdy stalo, že by limonáda sama... 
K: (přeruší mne) Nestalo. 
T: A jak by se mohlo stát, že bych já opravdu měla víc než ty? 
K: Nemohlo. 
77 A co třeba kouzlem? 
K: Ne! 

NESPOJITÁ VELIČINA 

Když jsme se K. zeptali, zdaje v AI a A2 stejně korálků (hned poté, co jsme je 

v korespondenci jedna k jedné vhazovali do sklenic), neuměla odpovědět, dokud 

jsme ji nenapověděli. Pak již odpovídala správě a samostatně. Po přemístění korálků 

z AI do B byly její reakce rychlé a bezchybné, nenechala se zviklat doplňujíc 

otázkou: 

77 Řekni mi, kdo má teď víc korálků? Mám já víc? (porovnává B a A2) 
K: Obě stejně. 
77 A podle čeho jsi to poznala? 
K: Protože tahle sklenička (B) je tenčí, (dívá se na sklenice, užne jako když v nich byla 
limonáda - již ne tolik ze strany) 
T: A co se v ní stalo s korálky? 
K: Že postoupily takhle nahoru. 
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3. 3. 2.10. SHRNUTÍ 

Charakteristické znaky dětí z druhého stádia 

Při analýze devíti různých řešení našeho experimentálního úkolu s dětmi z 2. 

stádia jsme vypozorovali některé charakteristické a opakující se znaky jejich myšlení 

a chování: 

o všechny děti správně poznaly, že na začátku experimentu bylo v nádobách 

Al/2 stejné množství tekutiny/korálků a uměly svou odpověď zdůvodnit, 

pomáhá jim při tom fakt, že Al/2 mají shodné rozměry a že umísťování 

korálků do Al/2 probíhá v korespondenci jedna k jedné 

o po prvním přelití obsahu A2 do B všechny děti nejprve tvrdí, že v B je více 

limonády než v AI, v jednom případě dítě tvrdilo "asi víc" 

o často zaměňují slova: malá x hubená; víc x výš 

o často je prvním vysvětlením argumentu v B je víc než v AI to, že B je vyšší, 

děti tedy na začátku experimentu centrují na jedinou kvalitu nádoby - výšku 

o 2 z dětí uvádějí kouzlo jako obhajobu svého názoru, že ve sklenici B přibylo 

tekutiny/korálků aniž bychom my přilévali/přisypávali 

o většina z dětí alespoň jednou v 1. nebo 2. části experimentu tvrdí, že ve 

sklenici B přibylo tekutiny/korálků samo od sebe; později v odpovědích na 

doplňující otázky pak toto své tvrzení negují 

o vyznačují se nestálostí svých odpovědí; jednou tvrdí, že ve dvou 

srovnávaných nádobách je rozdílný obsah, podruhé tvrdí, že obsah obou 

sklenic je stejný 

o zachování veličiny se v jejich uvažování objevuje nejčastěji a) poté, co jsou 

vyzváni, aby si prohlédly skleničky shora, b) poté, co jsou počáteční kroky 

experimentu zopakovány 

o méně často se zachování veličiny v jejich uvažování objevuje až v 2. části 

experimentu, kde uplatňují zkušenost z 1. části 

o 2. část experimentu probíhá rychleji a všechny děti v ní projevují více 

bystrosti; rychleji aplikují zachování veličiny 

o fantasie v hledání připodobnění k situaci, kdy se obsah sklenice B 

přizpůsobuje jejímu užšímu a vyššímu profilu (např. stavění věže z kostek, 

uvíznutí korálků/kapek na stěnách úzké skleničky) 
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V čem spočívá rozpor v prezentovaných názorech dětí? 

o děti často říkají, že limonády nebo korálků je v pozorované nádobě víc než 

v nádobě kontrolní, zároveň však tvrdí, že tekutiny ani korálků nepřibylo; to 

svědčí o zaměňování významu slova víc; když říkají „VÍC" myslí tím to, že 

sloupec obsahu nádoby dosahuje výš. 

o děti při popisu parametrů nádob libovolně zaměňují slova hubená a malá 

o tvrdí, že v A2 a B je rozdílné množství limonády X museli bychom vypít 

stejné množství, abychom A2 a B vyprázdnili 

o odpovědi na otázku víc nebo stejně limonády mění i několikrát v jednom 

experimentu 

Jaká vysvětlení situace děti od administrátora přijímají, jaká ne? 

+ ve sklenici může limonády a) ubýt když se část ze sklenice vylije/vyčaruje; b) 

přibýt, když se limonáda do sklenice přilije z láhve/přičaruje 

+ ve sklenici může korálků a) ubýt, když několik odebereme; b) přibýt, když do 

sklenice přisypeme nové korálky; přisype-li je tam lupič; mohou přibýt samy" 

+ ve sklenici B je víc limonády než v A1/2, protože B je větší/vyšší/úžší než 

Al/2 

+ ve sklenici B "to jen vypadá", že obsahuje víc vody než Al/2, protože je 

"hubená" 

+ ve sklenici AI a A2 je na začátku experimentu stejné množství korálků, 

protože jsme je počítali a vyšlo nám stejné číslo 

+ ve sklenici AI a A2 je na začátku experimentu stejné množství limonády, 

protože hladiny tekutiny jsou v obou nádobách na stejné úrovni 

- korálky samy skáčou ze sklenice do sklenice 

- korálky samy přibudou ve sklenici 

- korálky přibudou, když je přesypeme z menší do větší sklenice 

- korálky/limonáda mohou/může ve sklenici přibýt kouzlem 

- když je sklenice větší, znamená to, že je v ní víc limonády 
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3. 3. 3. TŘETÍ STADIUM: „NUTNÉ ZACHOVÁNÍ A KVANTIFIKUJÍCÍ 

KOORDINACE" 

Nyní přejdeme k rozboru záznamů těch experimentů, ve kterých jsme 

zachytili děti, které spadají do 3. stadia - stadia nutného zachování a kvantifikující 

koordinace. Stejně jako v předcházejících dvou částech budeme demonstrovat 

uvažování dětí spadajících do tohoto stadia. Postup analýzy bude stejný jako 

v případě analýzy experimentů s dětmi z 1. a 2. stadia. Jen každá jednotlivá analýza 

bude stručnější, než jak bylo běžné u analýz 1. a 2. stádia. To proto, že děti ve 3. 

stádiu obecně nemají žádné problémy ve vyhodnocování řešeného úkolu. 

Do 3. stádia jsme zařadili experimenty s dětmi J. P., Z. F., J. Z. 

3. 3 .3 .1 . EXPERIMENT S J. P., 7;1 
SPOJITÁ VELIČINA 

J. po přelití limonády z A2 do B srovnává množství ve dvojici nádob AI, B. 

Říká, že v B je víc „pití", ale když mu připomenu, že jsme v AI a A2 měli stejně 

(což sám poznal), ihned se opraví. Situace je mu jasná. Nepřijímá alternativní řešení 

(kouzlo, limonáda přibývá sama,..): 

T: ....Všechnu jipřeleju (zA2 do B). Změnilo se něco? 
J: Ano, změnilo se to, že ty máš teď víc. (v B) 
T: Čeho mám víc? 
J: Pití. 

T: Ale nejdřív jsme měli stejně. Teď mám víc? 
J: Hm. 
T: A jak se to stalo, že mám najednou víc? 
J: Mmm. Je. (začne se usmívat) Nemáš víc. Máme stejně. 
T: Tak pozor. To je změna. Takže já nemám víc než ty? 
J: Ne, to...to tak vypadá, protože tahle sklenička je hubená (B) a tahle tlustá (AI). 

NESPOJITÁ VELIČINA 

J. si dobře uvědomuje, že v nádobách AI a A2 je stejné množství korálků. 

Dovedl si je spočítat. To, že jsou následně korále přesypány z A2 do B pro něj není 

komplikace. Zachování veličiny je pro něj samozřejmostí: 

T: ...A řekni mi prosím tě, jestli mám teď víc.(v B než v AI) 
J: Ne, to je opravdu stejně. 
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J: No, já to poznám podle toho, že....my jsme měli oba stejně, jenže tahle (B) je taková 
úzká a tady ta (AI) je taková široká. Takže dohromady. Kdyby byla úzká, tak máme 
stejně, ale když je široká, tak taky stejně.... 

3. 3. 3. 2. EXPERIMENT S Z. F., 7;6 
SPOJITÁ VELIČINA 

Dívka má v zachování veličiny jasno od samého počátku experimentu. 

Nezaváhá v první ani v jeho druhé části. Odpovídá jasně a své odpovědi dokáže 

dobře podložit svým pozorováním: 

T: ...Řekla bys, že máme obě stejně limonády ? 
Z: (přitakává) 
T: Počkej, opravdu? Opravdu máme stejně?... 
Z: Ano. 

T: Nemám náhodou víc? 
Z: Ne, to se zdá. 
T: A čím to je, že se to zdá? 
Z: Protože tady to je takový hubený (B) a tohle tlustý (AI). 

NESPOJITÁ VELIČINA 

T: ...Podívej na ty skleničky. Moje korálky vystoupaly pěkně vysoko. Nemám jich víc? 
Z: Ne, oni se jen smáčkli. 
T: A jsi si jistá? Nemám víc? Co kdybychom korále teď spočítaly? Kolik jich bude? 
Z: Stejně... 

3. 3. 3.3. EXPERIMENT S J. Z., 7;7 
SPOJITÁ VELIČINA 

Zachování veličiny má tento téměř osmiletý chlapec dobře osvojené a bez 

váhání jej aplikoval při řešení naší experimentální úlohy, a to jak v první, tak i 

v druhé části: 

T: ...Tak a změnilo se něco?(po přelití tekutiny z A2 do B) 
J: Změnilo, že je ta sklenička (B) větší, tak je víc, tak to vypadá, že je víc tady (B) než 
tady (AI). 
T: Vypadá to, že mám víc limonády než ty? 
J: Jo. 
T: Podle čeho? 
J: Že tady je víc (B) než tady (A 1). 
T: Jdeš na to dobře. Ale ono to jen vypadá, že mám víc, nebo mám opravdu víc? 
J: Vypadá to, ale neni, je to úplně stejně.... 

U J. jsme se opět setkali s fenoménem, který jsme pozorovali u dětí z 2. stádia: 
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T: ...Co se stane s limonádou, když se z tlustý sklenice přeleje do hubený? 
J: Je jí víc než v tý menší. 
T: Je jí víc? 
J: Stejně je tý vody. Když se naleje do týhle (A2) a když se přeleje do větší a užší (B), 
tak to vypadá, že jí tam je víc, ale když se přeleje zpátky sem (A2), tak je jí stejně.... 

Můžeme si všimnout, že J. za „menší" klidně označuje sklenici, o které my 

mluvíme jako o hubené (tzn. s menším průměrem dna) a říká „Její víc.." i když chce 

říci, že „to vypadá, že jí tam je víc". Zaměňuje tedy nevědomě důležité pojmy. 

NESPOJITÁ VELIČINA 

T: ...Co se teďz/něnilo?(po přesypáníkorálků zA2 do B) 
J: Že tady (v B) to vypadá, že jich máte víc, ale máme jich pořád devět. 
T: Nemohl ti tam třeba jeden přibýt? 
J: Ne. 
T: A kdybych já teď spočítala korálky ve své skleničce (B) a ty ve své (AI), kolik nám 
vyjde? 

J: Oba budeme mít stejně. Devět.... 

3. 3. 3.4. SHRNUTÍ 

Charakteristické znaky dětí ze třetího stádia 

Při analýze řešení našeho experimentálního úkolu dětmi ze 3. stádia jsme 

vypozorovali tyto charakteristické znaky: 

o rychle se orientují v úkolu; rychle pochopí, v čem tkví jádro našeho 

experimentu 

o stojí si za svým tvrzením a nepřijímají alternativní řešení (kouzlo, ...) 

o mají dostatečnou slovní zásobu a dobře osvojenou číselnou řadu do 10, díky 

čemuž správně popisují nádoby a jejich odlišnosti a je pro ně snadné vysvětlit 

svá tvrzení a podložit je vlastním pozorováním 

o v jejich myšlení se ihned nebo téměř ihned uplatňuje zachování veličiny 

o upozorňují na přítomnost iluze 

V čem spočívá rozpor v prezentovaných názorech dětí? 

o rozporuplnost ve vyjadřovaných myšlenkách zde chybí; jednotlivé odpovědi 

na kladené otázky si navzájem neodporují, naopak správně a logicky 

interpretují situaci; vědí že existuje zachování veličiny, svou znalost aplikují 

a podle toho také odpovídají 
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Jaká vysvětlení situace děti od administrátora přijímají, jaká ne? 

o děti v tomto stádiu nepřijímaly vysvětlení typu: kouzlo, tekutiny ěi korálků 

přibývá samo od sebe, apod; jen v jednom případě se objevil souhlas 

s možností, že by korálků či tekutiny v nádobě přibylo díky kouzlu - bylo 

však zřejmé, že dítě tuto odpověď myslí v žertu 

o děti v tomto stádiu vědí, že tekutiny ani korálků nepřibylo, proto nemají 

potřebu žádná vysvětlení vymýšlet, zachování veličiny je stále přítomno v 

jejich uvažování 

4. DISKUZE 

V této kapitole je naším úkolem konfrontovat vlastní poznatky získané 

analýzou experimentů s poznatky, které ve své monografii The Child's Conception 

of Number (1997) prezentuje Jean Piaget. Položíme si a následně zodpovíme tyto 

experimentální otázky: 

1) Jsme schopni zreprodukovat Piagetovu teorii pomocí zopakování jeho 

experimentů? 

2) Jsme schopni na základě zopakovaných Piagetových experimentů jeho teorii 

doplnit nebo dokonce zformulovat teorii alternativní? 

4.1. PRVNÍ OTÁZKA 

V jakých poznatcích jsme dosáhli s Piagetem shody? Z analýz a interpretací 

experimentů jsme stejně jako Piaget došli k názoru, že děti můžeme podle jejich 

reakcí rozdělit do tří stádií podle stejných kritérií. Věková hranice jednotlivých stádií 

se výrazně neliší od Piagetových, i když ani pro něj ani pro nás není přesné 

ohraničení věkem klíčové, jde spíše o orientační vyznačení hranic. Pokud ale Piaget 

(1970, s. 74 - 77) tvrdí, že pojem zachování dítěti chybí zhruba do sedmého až 

osmého roku, pak s ním můžeme souhlasit. Nejmladší dítě, které jsme mohli zařadit 

do stádia nutného zachování bylo 7 let a 1 měsíc staré. 

Když Piaget (1997, s. 9 - 13) analyzuje reakce dětí v prvním, druhém a 

třetím stádiu, uvádí charakteristiky, které jsme u dětí sledovali a popsali i my (viz 

Charakteristické znaky 3. 3. 1. 5.; 3. 3. 2. 10.; 3. 3. 3. 4.). Jde zejména o poznatky 
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ohledně slovní zásoby, soustředěnosti, schopnosti nabýt vhledu do problematiky. 

Konkrétně u dětí ve stádiu absence zachování jsme si všimli popírání vlastních 

tvrzení, absencí pochybností nad problematičností úkolu, který jim předkládáme -

situaci zřídka vnímají jako hádanku. Změna, která se odehrává s limonádou/korálky 

ve sklenicích pro děti není situací, které nerozumějí. Přijímají ji. Problematičnost do 

ní zavádíme až my, když jejich vnímání situace zpochybňujeme. U dětí z druhého 

stádia je to jistota ekvivalence celků na základě shodných hladin a bijekce. Stejně 

jako Piaget (1997, s. 15), pozorovali jsme i my u dětí z druhého stádia váhání mezi 

nabízejícími se odpověďmi. A konečně děti zařazené do třetího stádia se i v našich 

experimentech projevovaly tak, že ihned nebo téměř ihned správně odpovídaly, že 

množství přelité/přesypané ze sklenice A do sklenice B zůstalo stejné. Na takových 

charakteristikách se s Piagetem shodujeme. 

Přesto nemůžeme na naši první experimentální otázku odpovědět kladně. 

Piagetovu teorii se nám nepodařilo zreprodukovat plně. Naše analýzy dětských 

reakcí totiž neprokázaly, že dítě ve třetím stádiu, které dosahuje zachování veličiny, 

jí dosahuje díky tomu, že je schopno aritmetizovat kovarianci výšky a šířky sklenic. 

Ani v jednom případě jsme od dítěte zařazeného do třetího stádia neslyšeli plné 

vysvětlení, které by takové uvažování potvrzovalo. Jinými slovy, žádné dítě ze 

třetího stádia neuvedlo vysvětlení, ve kterém by popisovalo kompenzaci rozdílů 

sklenic A a B v jejich výšce i šířce. Takové vysvětlení by mohlo znít například takto: 

Co B (oproti A) ztrácí na šířce, to získává na výšce. Co A (oproti B) ztrácí na výšce, 

to získává na šířce. 

Pokud tedy nejsme schopni na příkladech reakcí dětí z našeho výzkumu 

dokázat, že jsou schopny dosáhnout zachování veličiny na základě schopností, které 

uvádí Jean Piaget (1997, s. 18), jak vysvětlíme, že děti ze třetího stádia správně tvrdí, 

že ve sklenici B je stejně, jako v A? Na tuto otázku odpovíme v následující 

podkapitole, a tak současně zodpovíme i druhou experimentální otázku. 

4. 2. DRUHÁ OTÁZKA 

Otázka zněla, zda dokážeme Piagetovu teorii doplnit, nebo k ní dokonce 

zformulovat teorii alternativní. Proto jsme si v průběhu experimentů všímali toho, 

zda děti dokáží uvést příklady předchozí zkušenosti se situací, kdy by se přeléváním 
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tekutin či přesýpáním objektů v pevném skupenství (nebo obdobnou manipulací 

s něčím) dosáhlo toho, že dané věci ubude nebo přibude. Jinak řečeno, hledali jsme 

důkaz o možnosti, že schopnost dosáhnout zachování veličiny může být závislá na 

předchozí praktické zkušenosti spíše fyzikálního rázu než na algebraizaci počtu, jak 

to tvrdí Piaget. 

Jak jsme schopni odpovědět? Věříme, že předchozí zkušenost, kterou dítě 

učinilo v praktickém životě^ hraje důležitou roli ve zvládnutí problému zachování 

veličiny ve formě experimentu. Zkušenosti dětí v tomto ohledu jsme sledovali již při 

administraci experimentu (již jsme upozornili, že v tomto kroku spočívá doplnění 

Piagetova designu experimentu). Pokud dítě neudalo příklad ze svého života samo, 

nabídli jsme mu modelovou situaci, která simulovala běžnou zkušenost dítěte 

předškolního či mladšího školního věku. Otázkou bylo, zda vzpomínka na určitou 

životní situaci či představa situace velmi podobné těm, které denně plní život dítěte, 

usnadní dítěti dosažení zachování veličiny. Tak jsme nasbírali data, na kterých 

můžeme nyní ilustrovat, jak se ona zkušenost promítne do dosažení zachování 

veličiny. 

Začněme skupinou dětí, které byly na základě svých reakcí zařazeny do stádia 

absence zachování. Podívejme se teď na nálezy (viz kapitola 3. 3. 1. 1 - 5.), které 

svědčí o tom, že i děti v prvním stádiu jsou přeci jen zachování za určitých podmínek 

schopné. Všechny čtyři děti dosáhly zachování veličiny v odpovědích na otázky, kdy 

dětem nabízíme možnost, že obsah sklenice přelijeme/přesypeme do extrémně 

velkého prostoru (např. do vany/do korby nákladního vozu). Všechny děti v tomto 

momentu říkají, že vody nebo korálků by nepřibylo. Stejného zjištění jsme dosáhli, 

když jsme se ptali dítěte na zkušenost s tím, když maminka nebo paní učitelka nalévá 

čaj do hrníčku. Děti vědí, že chtějí-li víc čaje, musí jim někdo dolít a že tedy nestačí 

přelít ho do většího hrnku. Zrovna tak děti odmítají možnost, že by se korálky ve 

sklenici „narodily" a tím by jich ve sklenici přibylo. Děti jsou si zřejmě vědomy 

toho, že pouhým přeléváním nebo přesýpáním se množství nemění. Z vlastní 

zkušenosti vědí, že když chtějí mít něčeho více/méně - např. čaje v hrníčku, musí 

někoho požádat, aby jim dolil/odlil. Tyto správné úvahy jsou však schopné opustit, 

když hledí na dvě různě velké sklenice a mají situaci vysvětlit. Pak jsou ochotné 

přistoupit na taková vysvětlení jako je kouzlo, nebo samovolné přibytí, které ale zase 
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odmítnou ve chvíli, kdy vystoupíme z experimentální situace a otázky přiblížíme 

reálnému světu. 

Podívejme se ještě, jak se předchozí zkušenost promítala do reakcí dětí 

z druhého stádia. Zde je situace poněkud složitější, vezmeme-li v potaz, že u první 

skupiny dětí byla předpokládána absence zachování na základě centrování a my jsme 

tak snadněji odlišili vliv předchozí zkušenosti. Tato druhá skupina je problematičtější 

(viz 2. 1.). Její zástupci ještě plně nedosáhli zachování veličiny a při pohledu na 

rozdílné výšky sloupců vody či korálků ve sklenicích (jako A a B) se ještě nechají 

zviklat a opouštějí zachování veličiny. Podle našeho názoru má i zde své místo vliv 

praktické zkušenosti „ze života", i když ne vždy může být tím, co nakonec dovede 

dítě k jistotě zachování veličiny. Přesto si myslíme, že i v této skupině najdeme 

oporu pro tvrzení, že děti mohou dosáhnout zachování veličiny vždy, když má úloha 

vztah ke zkušenostem z reálného života a nejen to - v experimentech se výrazně 

projevil vliv učení. Děti dosahovaly zachování veličiny i díky tomu, že získaly 

zkušenost během experimentu a dovedly ji pak úspěšně aplikovat na jeho druhou část 

či už v průběhu první části (poté, co jsme přelévání z nádoby do nádoby jednou či 

dvakrát zopakovali). Dalším zajímavým poznatkem je v tomto ohledu fakt, že 

některé z těchto dětí, na rozdíl od těch z předchozí skupiny, byly schopny uvádět 

vlastní příklady ekvivalentní situace k té experimentální (ať již to byla situace 

smyšlená či šlo o vzpomínku z každodenního života). Například dívka A. S., 5;0 

připodobnila změnu konfigurace korálků v užší sklenici tomu, když staví věž 

z kostek (skládají se na sebe, vystoupají do výšky). Taková úvaha svědčí o tom, že 

dívka má oproti očekávání vyvinuté pojetí celku tak, že jej chápe vlastně jako 

extenzivní veličinu. Navíc tento poznatek můžeme opět chápat jako pozitivní vliv 

zkušeností s manipulací s nejrůznějšími věcmi (hrnečky s čajem počínaje, kostkami 

na hraní konče) na schopnost dosáhnout zachování veličiny. 

Jak jsme uvedli v části 3. 3. 2. 10., i děti z tohoto stádia jsou schopné tvrdit, 

že vody a korálků může ve sklenici přibýt samovolně nebo dokonce kouzlem. 

Chápání těchto tvrzení je však jiné, zdůrazníme-li, že děti je používají spíše ze 

začátku experimentu, protože (spíše než že by v ně děti skutečně věřily) nabízejí 

snadný únik z problému, který vyvstane hned potom, co po dítěti chceme vysvětlení 

jak se to stalo, že ve sklenici B je „víc". Později totiž tato tvrzení negují a dodávají 

57 



už spráW, že např. ve sklenici ubude korálků jedině tehdy, když je ukradne zloděj; ve 

sklenici ubude vody jedině tak, že ji vylijeme, apod. Mohli jsme vidět, že i děti 

z druhého stádia mohou a umí při úkolu se zachováním množství těžit z předchozí 

zkušenosti a i když se zdá (na začátku experimentu nebo když později váhají), že 

nejsou schopné zachování veličiny, jejich odpovědi a příklady svědčí o opaku. 

Děti zařazené do třetího stádia prokazatelně (viz 3. 3. 3. 1 - 3) dosáhly 

zachování veličiny bez výjimek. Jak jsme již uvedly v předchozí podkapitole, 

v reakcích těchto dětí jsme však nezaznamenali aritmetizaci kovariance výšky a 

šířky. Děti ve svých odpovědích nevykazovaly užívání takto pokročilého 

matematického myšlení. Děti počítaly jen ve chvíli, kdy měly určit identitu počtu 

prvků - stejný počet korálků v AI a A2. Na rozdíl od dětí v předchozích stádiích však 

děti ze třetího stádia odpovídaly způsobem, který nám dospělým zní uspokojivě. 

Jejich vysvětlení se zdají být mnohem přijatelnější než vysvětlení dětí z prvního a 

druhého stádia. Přesto tvrdíme, že vysvětlení podávaná těmito dětmi neprokazují 

jejich schopnost zachování veličiny na základě kompenzace (jak byla již vysvětlena 

výše). V reakcích našich dětí ze třetího stádia vidíme jiné příznaky. Všechny tyto děti 

ve svých vysvětleních situace uvádějí přítomnost iluze, když říkají např.: "...to 

vypadá, že jí tam je víc, ale...". Děti nás upozorňují, že ve sklenicích A a B není 

rozdílné množství vody/korálků, ale že to ,jen tak vypadá". 

Na základě těchto poznatků jsme došli k závěru, že děti, spíše než na základě 

aritmetizace kovariance výšky a šířky nádob, dosahují zachování veličiny díky tomu, 

že se za svůj život již naučily od svého sociálního prostředí přijmout jakési dogma, 

které jim dodává jistotu, že přelitím/přesypáním obsahu jedné sklenice do druhé se 

přemístěné množství nemění (pokud jsme nic nepřidali/neubrali). Děti ze třetího 

stádia podle našeho názoru a pozorování již vědí, že určující je tato osvojená 

zkušenost, a proto ve svých odpovědích neváhají, ani když vidí rozdílnou výšku 

hladin ve sklenicích. Zde vidíme podstatný rozdíl oproti dětem z předchozích dvou 

stádií: Děti z prvního stádia centrují na výšku hladiny a změnu množství pak 

vysvětlují kouzly, nebo ji vysvětlit nedovedou a ze situace unikají. Děti z druhého 

stádia své zkušenosti se zachováním množství již uvádějí, pak se ale nechávají 

zviklat pohledem na rozdílně vysoké sloupce vody/korálků. Jen děti ze třetího stádia 

mají dostatečně vyzkoušenou a osvojenou zkušenost s tím, že pouhým 
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přeléváním/přesýpáním se množství nezmění, a že rozdílná výška hladin je pouhou 

iluzí o rozdílném množství. Toto „dogma", které zmiňujeme i není ničím jiným, než 

souborem zkušeností z každodenního života, o kterých jsme v této podkapitole již 

mluvili. 

Taková je naše odpověď na druhou experimentální otázku. Můžeme nakonec 

dodat, že naše výsledky nás vedou spíše k zastáncům teorie identity než k názorům 

ortodoxních Piagetiánců a Neopiagetiánců, pokračovatelů Piagetových myšlenek. 

Piaget vždy vzbuzoval zájem odborníků, kteří se s jeho tvrzeními shodovali více či 

méně a pokoušeli se v jeho díle pokračovat nebo jej podrobovat kritice. Na jedné 

straně stojí jmenovaní ortodoxní Piagetiánci a Neopiagetiánci. Mnohem dál od nich 

na škále stotožnění se s Piagetem stojí zastánci teorie identity, např. Bruner, 

Gelman, Gibson a další (Acredolo, Acredolo, 1979, s. 524). 

Teorie identity stojí na předpokladu, že „již malé děti mají schopnost vnímat 

zachování množství, ale v zachování chybují, protože se nechají zmýlit silnou iluzí 

spojenou s transformací obsahu - percepčním podnětem, jakým je např. úroveň 

hladiny tekutiny ve sklenicích" (Acredolo, Acredolo, 1979, s. 524). Chápání identity 

množství spočívá v pochopení toho, že přemístěním obsahu jedné nádoby do druhé 

se obsah nemění, ale zůstává stále stejný (pokud jsme sami něco nepřidali/neubrali). 

Jinými slovy je podle zastánců teorie identity dítě schopno chápat identitu množství 

poměrně brzy. Déle mu však trvá, než přestane podléhat iluzi nezachování, kterou 

vytváří např. rozdílné hladiny limonády ve dvou různě vysokých a širokých 

sklenicích. Bruner (1966), jako jeden ze zastánců teorie identity tvrdí, že dětiy 

v jejichž reakcích se zachování běžně neuplatňuje, jsou zachování schopny 

anticipovat. To považuje Bruner za důkaz tvrzení, že se děti spoléhají na zákon 

identity a dosahují tak zachování, aniž by potřebovaly samy provést nebo vidět 

reverzibilní operaci. 

5. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce si kladla hned několik cílů. Zaprvé jsme chtěli proniknout do 

Piagetova myšlení a správně pochopit a popsat jeho detailně propracovanou teorii 

vývoje konceptu zachování veličiny u dítěte předškolního a mladšího školního věku. 

Inspirováni jeho vhledem do této problematiky jsme později adaptovali jeho vlastní 
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experiment (zkoumající zachování spojité a nespojité veličiny), abychom pomocí něj 

získali vlastní data. Z množství získaných reakcí dětí na experiment jsme pak v části 

s názvem Analýza dat prezentovali jen nosné momenty, abychom tak provedli vlastní 

kvalitativní analýzu dětských odpovědí. Již v průvěhu administrace každého 

experimentu jsme se soustředili na naše výzkumné otázky. Chtěli jsme zjistit, zda 

jsme pomocí zreplikování experimentu schopni Piagetovu teorii zreprodukovat. 

Protože jsme došli k závěru, že na základě námi nasbíraných a zanalyzo váných dat se 

nemůžeme plně ^totožnit se závěry Piageta, zformulovali jsme nakonec naši 

alternativní teorii. 

Naše hypotéza se zakládala na předpokladu, že děti mohou být v dosažení 

pojmu zachování množství úspěšné nejen díky osvojení určitých matematických 

schopností, ale spíše na základě toho, že se již naučily od svého okolí přijmout jakési 

dogma jako souhrn zkušeností, které dítě naučí jistotě, že pouhým 

přeléváním/přesýpáním obsahu jedné nádoby do druhé se množství nemění a že 

rozdílná výška hladin je pouhou iluzí o rozdílném množství. 

V kapitole Diskuze jsme popsali, jak jsou nasbírané reakce dětí v tomto 

ohledu pro naši hypotézu relevantní. Potvrdilo se, že již děti v prvním stádiu jsou 

schopné zachování veličiny, pokud úloha zakládá na každodenní zkušenosti, jakou je 

například maminka, která nám nalévá čaj do hrníčku nebo plnění vany vodou z malé 

sklenice. Když pak tyto děti hledí na dvě různě vysoké sklenice se stejným obsahem 

tekutiny/korálků, nechají se vždy zmýlit rozdílnou úrovní sloupce a identita množství 

se v jejich myšlenkách ztratí. Zjistili jsme, že děti mají rozmanité zkušenosti ze 

svého okolí, které již v druhém stádiu dokáží připodobnit k experimentální úloze, ale 

i tyto děti začnou váhat a své reakce měnit, když jsou konfrontovány s iluzí, kterou 

do situace vnese percepční zážitek ze dvou rozdílně vysokých úrovní hladin. 

V zachování jsou úspěšné jen děti, které tento jev skutečně samy chápou jen jako 

iluzi a své reakce zakládají na dobře osvojeném, sociálním okolím předaném 

dogmatu o identitě množství. Troufáme si tedy tvrdit, že ne matematické schopnosti, 

které popisuje Piaget, ale (a ve věku zhruba do 8 let obzvlášť) vlastní zkušenost 

s fyzikálními vlastnostmi věcí kolem nás nám pomáhá dosáhnout zachování veličiny. 
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PŘÍLOHA 

Experiment 1A BILBO P6 
T - Tereza, D - examinovaná dívka Věková skupina 4 roky 
T: Teď si nalejeme tu vodu do skleniček. Naleju ti stejně jako sobě. Aby to bylo 
spravedlivé. Ale musíš mi pomoct. Já tam moc nevidím. Nalévám vodu do sklenic AI 
a A2. Do AI nalévám nepatrně víc vody než do A2. 
Máme teď stejně? 
D: Ne, nemáme. 
T: Aha, moje voda (v A2) sahá jen sem a tvoje voda (v AI) až sem. Tak kdo má víc? 
Která sklenička potřebuje víc vody? 
D: Tahle. (AI) D. ukazuje na AI. 
T: Ta tvoje potřebuje víc vody? Ale my přece chceme, abychom měly obě stejně. 
Tak teď to zkusím nějak napravit já. A pak mi znovu řekneš, jestli už máme stejně. 
Doleju do své skleničky. Ták. Tahle čára vody je stejně jako ve tvé skleničce. 
Dolévám vodu do sklenice A2, abych dorovnala množstvís AI. 
Máme teď stejně? 
D: Jo. 
T: Dobře. Tak děkuju. Teď ti ale povím, že já z té své skleničky (A2) pít radši 
nebudu. Přinesla jsem si vlastně náhradní (B). To jsem udělala dobře. Mně se z téhle 
(A2) špatně pije. Tak můžu si svou vodu teď přelít do téhle nové skleničky (B)? 
D: Ano. 
T: Tak fajn. Dívej se, jak si vodu přeleju. (Přelévám vodu z A2 do B.) 
Teď se totiž stane něco zajímavého. No, co bys řekla, co se teď stalo? Změnilo se 
něco? 
D: (mlčí, přemýšlí) 
T: Tak máme stejné skleničky? 
D: (kroutí hlavou - ne) 
T: A jaká je ta moje?(B) 
D: Veliká. 
T: Ano, a ta tvoje? 
D: Malinká. 
T: A ještě se podívej na ty skleničky shora. Jako ptáček pěkně shora se dívá. V čem 
jsou tyhle skleničky ještě jiné? D. si klekla na židli a dívá se na AI a B shora. 
D: Kolečko. 
T: Hm, jsou obě kulaté. A myslíš, že v nich máme obě stejně vody teď? 
D: Mmm. 
T: No, nejdříve jsme měly stejně. A kde ta má voda byla? 
D: (ukazuje na A2) 
T: A co já jsem pak udělala s touhle první skleničkou (A2)? 
D: Mmm, vodička, (dále ukáže prstem na A2) 
T: Ano, odtud jsme ji přelily. A kam? 
D: (ukazuje na B) 
T: Tak, je to tak. Měly jsme stejně, pak jsme vodu přelily a teď máme stejně? (v B a 
AI) 
D: Ne. 
T: No, vypadá to, že ne. A podle čeho to tvoje očíčka poznají? Kam se dívají, když 
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chtějí vidět, jestli máme stejně? No, prohlídni si ty skleničky. 
D: (mlčí a dívá se na B a AI) Upozorňuji D. na hladinu vody, kterou může pozorovat 
přes stěnu sklenice. 
T: Co třeba tahle čárka, která ukazuje, kam až vystoupala voda? Vidíš tuhle čáru přes 
sklo? Tam vidíme, kam až sahá voda ve skleničce. Poznáš podle ní něco? 
D: Ne. 
T: Já podle ní poznám, kam až sahá voda ve skleničce a vidím, že v mé skleničce 
sahá až sem (v B) a ty máš kolik vody? 
D: (ukazuje správně na hladinu v AI) 
T: A chodíš ty s kamarádkama na písek? 
D: Ano. 
T: A tam určitě beháte, viď? 
D: Jo. 
T: Tak si představ, že takhle uběhaná přijdeš s maminkou domů s velkou žízní. A na 
stole u vás doma budou stát tyhle dvě skleničky. Tak kterou by sis vybrala, aby ses 
mohla nejvíc napít? 
D: (ukazuje na B) 
T: Hm, tu by sis vybrala proto, že v ní je podle tebe víc vody, viď? 
D: Jo. 
T: A zkusila bys mi ještě říct, jak se stalo, že já mám teď najednou víc? Vždyť na 
začátku jsme měly obě stejně. Věděla bys, jak se to stalo? 
D: (Přemýšlí, mlčí) Vedle AI postavím prázdnou A2. Obsah B nalévám zpět do A2. 
T: Tak já ti to ještě jednou ukážu. Moje voda byla v téhle skleničce (A2). Tak ji tam 
nalejeme. Hotovo. Máme teď obě stejně, říkaly jsme si, podle čeho to poznáme. 
D: Tady i tady je to stejně. Ukazuje na vyrovnané hladiny vody v AI a A2. 
T: No vidíš, tak teď jsi mi to krásně ukázala. Voda zpět z A2 do B. 
Takže máme stejně a já teď jenom tu svou vodu přeleju do nové skleničky (limonáda 
zpět z A2do B). A máme teď pořád stejně? 
D: Ne. 
T: No, to mi nejde do hlavy. Vždyť ještě před chvílí jsme měly stejně. Teď mám víc. 
Odkud se tam vzala ta voda navíc? 
Kouzlo? 
D: Jo. 
T: A kde už jsi takové kouzlo viděla? 
D: V pohádce. 
T: Jé, pohádky mám ráda. Tak mi o tom kouzlu vypravuj. Jaké to bylo kouzlo? 
D: Mmm, nevim. 
T: Nebyla to pohádka „Hrnečku, vař"? 
D: Nevim. 
T: Tak co my s tím uděláme? My nevíme, odkud se vzala ta voda navíc v mé 
skleničce. 
D: Vim. 
T: Jo? No tak povídej. Odkud? 
D: (ukazuje na prázdnou A2) 
T: Hm, z téhle (A2) skleničky jsme sem (do B) vodu přelily, to máš pravdu, ale v té 
přece bylo stejně, jako máš ty. Tak jak to, že teď už stejně nemám? 
D: (neodpovídá) 
T: To vypadá, že ta voda přibývá sama od sebe. Kdybychom teď tu mou skleničku 
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vylily třeba do velké vany, byla by ta vana plná? Taky by tam té vody přibylo? 
D: Né. 
T: Já si taky myslím, že takhle to není. 
Víš co si myslím? Že my dvě máme stejně vody. Já i ty. Jenom to vypadá, že já mám 
víc. Víš proč? Protože ta moje (B) je hubená, tak se v ní voda musí nashromáždit 
takhle na sebe a proto nám vystoupá výš než ve tvé skleničce (A 1). Ještě že je tak 
vysoká (B). 
D: Hm. 
T: Co si o tom myslíš? Mám pravdu? 
D: (dívá se na skleničky poněkud nedůvěřivě) 

Dál se na úlohu již nesoustředí, proto dávám pauzu na odpočinek 
Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2. Korále nepočítáme. Zdůrazňuji korespondenci jeden -
jeden. 

T: Tak do kolika umíš počítat? 
D: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, (přemýšlí) šest, dva. 
T: My jsme vždycky hodily do své skleničky stejně korálků. Každá vždycky jeden. 
Aby žádná sklenička nedostala víc než ta druhá. Máme stejně? 
D: Stejně. 
T: Výborně. Chytrá holka. Tak a teď tě poprosím, abys svoje korálky přesypala do 
téhle skleničky (B), tu už znáš, tak ši j í teď můžeš půjčit. 
D: (po jednom korálku vhazuje postupně všechny z AI do B) 
T: A je to. Šikulka. Tuhle skleničku (A 1) teď dáme na stranu. A kdo má teď víc 
korálků? 
D: Já. 
T: Páni. Tak ty jsi najednou takhle zbohatla. Ale ještě tady v té skleničce (AI) jsi 
měla stejně jako já. 
Máš opravdu teď víc? 
D: Jo. 
T: Ale já jsem viděla, jak jsi házela všechny korálky z téhle skleničky (AI), ve které 
jsi měla stejně jako já. Neviděla jsem, že bys tam hodila nějaký korálek navíc. Tak 
jak to, že máš víc? 
D: Hm. 
T: Vpomínáš si, když jsme úplně na začátku společně plnily naše skleničky 
korálkama? 
D: Jo. 
T: Měly jsme tam obě stejně? 
D: (kýve hlavou na souhlas) 
T: No a ty jsi je jen přesypala a z ničeho nic jich máš víc? 
D: (dívá se na sklenice a přemýšlí) 
T: Víš co, tak ty korále teď znovu spočítáme. Uděláme z nich takového hada. Jestli 
máš opravdu víc korálků než já, tak budeš mít delšího hada. Nebo kratšího? 
D: Delšího. 
(Dáváme korále ze svých sklenic (A2 a B) za sebe do dvou vodorovných řad, D. do 
své řady a já do své - korespondence jeden - jeden.) Znovu předvedu korespondenci 
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jeden-jeden. 
T: Zbývá ti poslední? Mně také zbývá poslední. Dívej, hada jsme postavily obě 
stejného. Kdepak jsou ty korálky, které ty máš navíc? Kde máš víc? 
D: Tady mám. 
T: Co máš? Máš delšího hada? 
D: Jo. 
T: Tak se pořádně podívej. Každý můj korálek má za kamaráda jeden tvůj korálek. 
Tak které korálky máš navíc? 
D: (vybere pár korálků z mé řady) 
T: Tak nevypadá to, že máme stejně? 
D: Jo. 
T: No, máme. Obě máme pořád stejně, jako na začátku. On totiž žádný korálek 
v téhle (B) skleničce nepřibyl. Jak by mohl? Můžou nám ve skleničce sami od sebe 
přibýt korálky? Znovu vhazujeme korále do sklenic B a A2 tak, aby byla 
korespondence jeden - jeden zdůrazněna. 
D: Ne. 
T: Můžou se ve skleničce narodit nějaké nové? 
D: Ne. 
T: Tak vidíš. Máme pořád stejně. Pojď, schováme si je zpátky do svých skleniček. 
(Znovu vhazujeme korále do sklenic B a A2 tak, aby byla korespondence jeden -
jeden zdůrazněna.) 
Ty si schovej svoje korálky a já ty svoje. 
Máme stejně? Dál se dívka již nesoustředí. 
D: Ne. 
T: Kdo má víc? 
D: Já (v B). 
T: Tak mi ukaž, podle čeho poznáš, že máš víc? 
D: (neví, jak odpovědět) 
T: Víš co, mě mrzí, že já mám míň. Vždyť my jsme si to na začátku rozdělily tak, 
abychom měly stejně. Věděla bys, jak mi pomoct, abych měla stejně jako ty? 

Experiment 1B BILBO P6 
T - Tereza, M - administrovaný chlapec Věková skupina 4 roky 
T: Tak zahrajeme si spolu na hru s vodou? 
M: (kýve na souhlas) 
T: Naleju nám oběma vodu do skleniček. Tahle (A 1) bude tvoje a tahle (A2) zase 
moje. 
Dívej se, prosím tě, jestli máme stejně. Já tam moc nevidím. Nalévám stejné množství 
vody do AI a pak do A2. Chlapec mne sám zastavuje, když tuší, že vody už je stejně. 
M: Ano. 
T: Výborně, děkuju ti. Tak myslíš, že teď máme stejně, 
M: (kýve na souhlas) 
T: Hm, jak jsi to poznal? 
Víš, můžeš mi to ukázat rovnou na té skleničce, jestli nevíš, jak to máš říct. Klidně 
mi ukaž, kde to na té skleničce poznáš. 
M: (delší chvíli přemýšlí, pak pomalu a nejisté přejíždí prstem po stěně sklenice AI 
od jejího dna nahoru a zastaví se u místa, kde je zkrz stěnu vidět hladinu vody, to 
samé pak rychleji udělá se sklenicí A2) 
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T: No jo, ty se díváš, jestli se nám skleničky naplnily stejně, to se díváš dobře. Máme 
stejně. Já s tebou souhlasím. Ale teď ti ukážu něco, s čím si sama vůbec nevím rady. 
Podívej. Mám tu s sebou ještě jinou skleničku (B). Přeleju si do ní svou vodu, 
protože z téhle (A2) skleničky se mi špatně pije, bolí mě do pusy, víš? Přelévám 
vodu z A2 do B. 
Tak a je to, moje voda je teď v nové skleničce. Před chvílí jsme měli stejně, viď? 
M: (kýve hlavou na souhlas) 
T: A máme teď stejně? 
M: (kroutí hlavou, že ne) 
T: Nemáme? Jé. To je překvapení. Kdo má víc? 
M: (dívá se na sklenici B, přemýšlí a mlčí) 
T: Tak my už teď nemáme stejné skleničky? 
M: Ne. 
T: A nemáme stejně vody? 
M: (kroutí hlavou, že ne) 
T: A mám já víc než ty nebo míň? 
M: Máš víc. 
T: Aha. Tak to se mám. Nalila jsem si stejně jako tobě a najednou mám víc. Jak se to 
stalo? 
M: (krčí rameny, pozoruje sklenice) 
T: Tak si to trochu zopakujeme. Protože jsme z toho oba docela zmatený. Nevíme, 
jak se to stalo. Tak kde byla moje voda nejdřív? 
M: (ukáže na sklenici A2) 
T: Správně, to si dobře pamatuješ. Dáme si jí sem. Tak. A v těhle skleničkách jsme 
měli stejně? Postavím A2 vedle AI a B. 
M: (kýve hlavou na souhlas) 
T: A kam se pak podělo to moje „stejně" limonády? 
M: (ukazuje na B) 
T: Výborně. Všechnu jsme ji přelili. A mám v té skleničce (B) víc než jsem jí měla 
tady (A2)? 
M: Ano. 
T: To je mi věc. No a odkud nám přibyla ta voda, kterou mám teď tady (B) navíc? 
M: (krčí rameny, mlčí) 
T: Nevíme, hm. No na to přeci musíme přijít. Vždyť je to obyčejná voda. Tomu 
přece musíme rozumět. To vykoumáme. 
Měli jsme stejně ve stejných skleničkách. Pak jsem skleničku vyměnila a mám víc. 
Tak se koukni na ty skleničky. Jak jsou jiné? 
M: (položí na hrdlo sklenice AI levou dlaň a na hrdlo B pravou dlaň) 
T: To mi ukazuješ hezky. To se mi líbí. No a co to znamená? 
M: Taje malá (AI) a taje velká (B). 
T: Výborně. A ještě se na ně podívej shora. Hm, stoupni si a koukni na nějako na 
náš z oblohy koukají ptáčci. Tak. Jsou takhle také jiné? 
M: (mlčí, dívá se) 
T: Tak mně se zdá, že tahle (AI) je docela tlustá a tahle (B) zase hubená. 
M: Jo. 
T: A nemáme stejně? 
M: Ne. 
T: A už víš, odkud do mé nové skleničky (B) přibyla ta voda navíc? 
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M: Nevím. 
T: Tak to budeme muset kouknout ještě jednou, co se s tou vodičkou stane, když jí 
přeléváme. Přelévám vodu zB do A2. 
Máme stejně? 
M: Ano. 
T: Dobře. Máme. Máme stejné skleničky a máme stejně vody. Teď tu svou vodu 
ještě jednou přeleju do nové skleničky a ty se teď dívej pořádně, abys zahlédnul, co 
se s tou vodou stane. Přelévám vodu z A2 do B. 
No, co myslíš? Máme stejně? 
M: Ne. 
T: Mám víc? 
M: Ano. 
T: A proč mám teď víc? 
M: Nevím. 
T: Kdybys přišel domů s maminkou a měl bys velkou žízeň - víš, takovou velkou 
žízeň, jakou máš, když celý den běháš venku. Tak si představ, že pak doma najdeš 
tyhle dvě naše skleničky. Kterou si vybereš, aby ses mohl co nejvíc napít? 
M: (ukazuje na B) 
T: Aha, protože to vypadá, že v ní je víc. No. Ale my pořád nevíme, jak to, že mám 
teď víc. Může voda ve skleničce sama od sebe přibýt? 
M: (kroutí hlavou, že ne) 
T: No, já si také myslím, že sama od sebe tam ta voda nepřibude. Kdyby ti maminka 
nalila ráno do hrníčku čaj a nalila by ti stejně, jako Aničce, co bys udělal, kdybys 
chtěl víc? 
M: Poprosil bych maminku. 
T: Aha, a o co bys jí poprosil? 
M: Aby mi nalila. 
T: Aby ti ještě víc nalila. A to by nestačilo ten tvůj čaj přelít do většího hrníčku? 
Třeba by ti tam ten čaj přibyl, jako nám přibyl v téhle (B) skleničce. 
M: Ne. 
T: Nám tady žádná voda nepřibyla? 
M: Ne. 
T: Takže máme stejně? 
M: Ne. 
T: No a kdo má víc? 
M: (ukazuje na sklenici B) 
T: A víš co? Já jsem na to teď přišla. Už vím jak to je. Schválně, co tomu řekneš. My 
máme oba stejně vody. Já mám stejně jako ty. Mám tolik vody, kolik jsem měla 
v téhle sklenici (A2). Žádná mi nepřibyla. Mám pořád stejně. To jsi přece řekl 
správně, že voda sama od sebe ve skleničce nepřibude. Ona v té mé skleničce 
vystoupala takhle vysoko, tak to vypadá, že mám víc. Ale nemám. Jen to tak vypadá. 
A to proto, že ta sklenička je hubená, voda se do ní naleje takhle na sebe, protože má 
málo místa, tak vystoupá nahoru. Proto ta hubená sklenička musí být vysoká, aby 
voda nepřetekla. Věříš mi? 
M: Ne. 
T: Já myslím, že my máme stejně. 
M: Ne. Nemáme. 
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Sklenice AI, A2 naplníme korálky (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2. 

T: Takže tady je tvoje sklenička (AI) plná korálků a tahle je moje (A2). 
Máme stejně korálků? 
M: (kýve hlavou na souhlas) 
T: Dobře, jak to víme? 
M: Jak jsme je tam házeli. 
T: Ano. Každý jsme své skleničkce vždycky dali jeden korálek, takže žádná 
nedostala navíc. Máme stejně. A co když ti půjčím tuhle skleničku (B). Dej do ní 
prosím ty svoje korálky. M. po jednom přendavá korále do své skleničky z AI do B. 
T: Moc dobře. Šikulka. Tak a teď se dobře podívej na své korálky v nové skleničce 
(B). 
M: Mám víc. 
T: Jé, to je rychlost. Takhle rychle ty to víš? 
M: (kýve hlavou na souhlas) 
T: A měly jsme na začátku stejně? 
M: Ano. 
T: Kde byly tvoje korálky? 
M: (ukazuje na AI) 
T: Dobře. Tam jsi měl stejně jako já? 
M: Mmm 
T: Víš co teď uděláme? Já vyndám svoje korálky a ty zase svoje. Postavíme je do 
řady, uděláme každý takového hada. Uvidíme, kdo bude mít hada delšího. Budeš mít 
ty delšího hada, když máš víc korálků? 
M: (vrtí hlavou, že ne) 
T: Ne? A máš teď víc korálků než já? 
M: Ne. 
T: Tak se na to podíváme. Dáváme korále ze svých sklenic (A2 a B) za sebe do dvou 
vodorovných řad, M. do své řady a já do své (korespondence jeden - jeden). 
T: Kdo má delšího hada? 
M: Stejně. 
T: Ano. Vidíš? Každý můj korálek sedí vedle tvého korálku. Žádný korálek nesedí 
sám. Ani jeden ti nepřebývá. No tak máme stejně? 
M: (kývá hlavou na souhlas) 
T: Tak pojď, dáme korálky zpátky do svých skleniček. Znovu dáváme korále do 
skleniček stejným způsobem jako na samém začátku této části experimentu. 
Hotovo. To nám šlo dobře. A máme stejně? 
M: Ne. 
T: No neříkej. Tak já si myslela, že ano. Když jsme postavily hady, tak to vypadalo, 
že máme stejně. 
M: (dívá se na skleničky, mlčí) 
T: Tak to já budu zase smutná, že mám najednou míň. Copak nějaké moje korálky 
zmizely? 
M: Ne. Taje tak, tak je to tak. (M. ukazuje rukou, jak je sklenice B vysoká, pak 
ukáže na místo, kam až je zkrze stěnu vidět nej vyšších korálků.) 
T: To je nápad. Myslíš, že ta tvoje sklenička je hubená, viď? 
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M: Ano. 
T: A proto jsou v ní korálky vysoko? 
M: Mm. 
T: A máme tedy stejně korálků? 
M: Ne. Tady má víc. (ukazuje na B) 
T: Já jsem z toho celá popletená. Jak to, že máš víc? Ty víš, jak se to stalo? 
M: (mlčí a pozoruje skleničky) 
T: No já taky nevím. Já myslela, že máme stejně. 
M: (vrtí hlavou, že ne) 
T: Tak to musí být tím, že tobě nějaké korálky v té skleničce teď přibyly. 
M: (vrtí hlavou, že ne) 
T: To se nemůže stát, že se třeba ve skleničce narodí nový korálek? 
M: Ne. 
T: A co můžu udělat, abych měla stejně jako ty? 
M: (krčí rameny) 
T: Co kdybych taky měla tuhle skleničku (B) a dala si do ní své korálky? Měla bych 
pak stejně jako ty? 
M: Ne. 
T: Tak já si nevím rady. Nejdřív jsme měli stejně, teď máš víc. Není to zase tou 
skleničkou? Jako u vody? Ta taky vystoupala vysoko, kvůli skleničce (B). Třeba máš 
stejně korálků jako já, ale ty se jen naskládaly takhle vysoko. Protože ta sklenička je 
hubená a korálky se nevejdou vedle sebe. 
M: (dívá se na skleničky a mlčí) 
T: Tak co, máme stejně korálků? 
M: (vrtí hlavou, že ne) 
T: Tak ty máš určitě víc než já? 
M: Ano. 
Experiment 2A MŠ P6 
T - Tereza, M - examinovaná dívka Věková skupina 4,5 roku 
T: Pověz mi, co máš ráda k pití? 
M: Vodičku. 
T: Tak si dáme vodičku? 
M: Ano. 
T: Ta se pije ze skleniček a já tady s sebou skleničky mám, tak si zahrajeme, že si 
spolu dáváme vodičku. 
M: Jo. 
T: Tahle sklenička bude moje (A2) a tahle tvoje (AI). 
M: Jo. 
T: Naleju ti a ty se dívej. Tak a teď naleju i sobě (A2) a naleju nám stejně, abychom 
si nezáviděly. Ale musíš mě zkontrolovat, já to moc nepoznám. Nalévám vodu do 
sklenic AI a A2, ve sklenici A2 je nepatrně víc vody. 
M: Jo. 
T: Tak a máme teď stejně? 
M: Jo. 
T: A podle čeho to poznáš? 
M: Tahle je moje. M. ukazuje na svou sklenici AI. 
T: To ukazuješ správně. Ta je tvoje a tahle moje. A podle čeho poznáš, že v mojí 
skleničce (A2) je stejně vody jako ve tvé skleničce? 

68 



M: Hm. 
T: Ukážeš mi podle čeho jsi to poznala? Já to nějak nevidím, potřebuju poradit. 
M: Nevim. 
T: Tak to nevadí. Mám víc vody než ty? 
M: Jo. 
T: Hm, tak víš co, zkusím ti s tím trochu pomoct, když si nevíš rady. 
M: My ale nemáme stejně. 
T: Nemáme? 
M: Ne. 
T: Šikulka. Já se na to dívám a taky si myslím, že nemáme stejně. A kam ses dívala, 
že jsi to najednou poznala? 
M: Já mám, já mám stejně a ty nemáš stejně. 
T: Já mám víc? 
M: Jo. 
T: Ano, máš pravdu. Mám trochu víc. Protože hladina v mé sklenici je výš než u 
tebe. Ukazuji M. na hladinu vody ve sklenici A2. 
Tak já si doleju. Teď už ale máme stejně, viď? 
M: Ne. 
T: A kdo má víc? 
M: Asi ty. 
T: A jak jsi tohle poznala? Kde ti to ta sklenička ukazuje? Ukážeš mi tam prstíkem, 
abych to taky viděla? 
M: (ukazuje prstem na hladinu vody v jedné ze skleniček) 
T: Aha, ty mi ukazuješ kam až vystoupala hladina vody. A je v téhle (A2) skleničce 
na stejném místě, jako v té tvé (AI) skleničce? Ukazuji a tím i srovnávám pro M. 
výšku hladiny vody v AI a A2. 
M: Jo. 
T: No tak to přeci znamená, že máme stejně vody. 
M: Hm. 
T: Tak se na to ještě jednou zblízka podíváme. Ve tvé sleničce (AI) sahá voda až 
sem, vidíš? A v té mé (A2) sahá stejně vysoko. Znovu zdůrazňuji stejnou úroveň 
hladiny vody v obou sklenicích. 
Skleničky jsou stejné. Takže máme stejně vody. 
M: Jo. 
T: A já ti teď předvedu takový psí kousek. My tedy máme stejně vody. No ale já si 
svou vodu teď přeliju do jiné skleničky (B). Z téhle (A2) se mi nepije moc dobře. Ale 
dívej se, co se stane. Přelévám vodu z A2 do B. 
Tak co myslíš, že se stalo? Změnilo se něco? 
M: Teď je velká a malá. Dívá se a ukazuje nejdříve na B a pak na AI. 
T: Ano, tvoje (AI) je malá a moje (B) je? 
M: Velká. 
T: Správně. A když si stoupneš a podíváš se na ně shora, tak taky vidíš, že jsou jiné? 
M: Jo. Tam je kapka ňáká. M. si stoupá a dívá se na sklenice AI a B shora. 
T: Ukaž. Aha, tam pod skleničkou je trošku vody. Kapka se nám tam zatoulala. A 
jsou jiný ty skleničky ještě takhle? 
Je jedna z nich třeba tlustá a nebo hubená? 
M: Tadyta tlustá (AI), tadyta hubená (B). M. „měří" průměr sklenice AI, B mezi 
palcem a ukazováčkem. 
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T: A víš co mi ještě plete hlavu? Jestli my máme pořád obě stejně vody, jako jsme 
měly v těhle skleničkách (AI, A2). Vedle AI postavím znovu prázdnou A2. 
M: Já nemám stejně vodičky. 
T: A kdo z nás má víc? 
M: Ty. 
T: Hm, to se zdá, že ano. A podle čeho jsi to poznala? 
M: (ukazuje na dno sklenice B) 
T: A co když se zase podíváme na hladinu u tebe (AI) a pak u mě (B)? 
M: Tak ty máš víc. A moje voda je tak. M. prstem ukáže přes sklo na hladinu vody 
vAl. 
T: Takže ty máš míň než já. 
M: Jo. 
T: To je ale zvláštní. Vždyť my jsme na začátku měly stejně. 
M: Jo. 
T: Pamatuješ si, kde jsem měla na začátku svou vodu? 
M: (ukazuje na opodál stojící prázdnou A2) 
T: Správně. A co jsem pak s tou skleničkou (A2) udělala? Pamatuješ si to? 
M: Potom si to nalila tady (B). 
T: Ano, výborně. Moc dobře jsi se dívala. Ale jak se tedy přihodilo, že mám teď víc 
vody, když jsme měly před tím stejně? 
M: Ty máš takhle a já takhle. 
T: A určitě mám víc než ty? 
M: Jo. To jsem já a to jsi ty. 
T: Představ si, že jsi s kamarádkama venku a hrajete si celý den. Pak dostaneš 
velikou žízeň, tak běžíš domů a tam najdeš tyhle dvě skleničky. Ze které se napiješ, 
abys toho mohla vypít co nejvíc? 
M: Tuhle (AI). 
T: Proč? 
M: Protože já mám bez bublinek. 
T: Ale já mám tady (B) taky bez bublinek. 
M: Ale ty musíš mít s bublinkama, protože jsi velká. A já jsem malá, tak musím mít 
bez bublinek. 
T: Ale když máme teď v obou skleničkách vodu bez bublinek, tak si můžeš vybrat i 
tu mojí. Říkala jsi, že v ní je víc vody, tak by ses z ní mohla víc napít. 
M: Ale já chci málo. 
T: Aha, tak proto si chceš vybrat tu tvou skleničku (AI), tam je míň. Aha. 
A co když ti řeknu, že máme obě stejně limonády? 
M: Ne! Nemáme stejně limonády. Ty máš takhle málo a já mám takhle málo. 
T: A nevěříš mi, když ti řeknu, že máme obě stejně? 
M: Nemáme. 
T: A jak se to stalo? Máme teď stejně (Přeleju z B do A2)? 
M: Jo. 
T: A jak se stane, že mám najednou víc než ty, když limonádu přeleju? (A2 do B) 
M: No já nevim. ukazuje pořád na hladinu v A1 a pak v B) 
T: Odkud se tam vzala voda navíc? Vždyť ještě v těhle skleničkách jsme měly stejně. 
M: Takhle. Ukazuje rukou pohyb, jakým se voda nalévá do sklenice. 
T: Ale my jsme sem (do B) nalily stejně, kolik jsi měla ty. 
M: Hm. 
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T: A může se stát, že ve skleničce přibude voda sama od sebe? 
M: (přemýšlí, mlčí) 
T: Paní učitelka vám při svačince nalévá do hrníčků čaj, viď? 
M: Jo. 
T: Tak si představ, že ti paní učitelka nalije trochu, jen trochu čaje do hrníčku a 
postaví ti ho na stůl. Ty si pak půjdeš pro koblížku a až se vrátíš, tak najdeš svůj 
hrníček plný čaje. Mohlo by se to stát? 
M: Jo. 
T: A jak? 
M: No takhle velikou. 
T: Co by bylo takhle veliké? 
M: No ta sklenička, nebo takhle malinká. Ukazuje na AI a pak na B. 
Já jsem byla takhle malinká, když jsem byla miminko. 
T: A já když jsem byla miminko, tak jsem taky byla malá? 
M: Né! Máma taky nebyla malá miminko. 

Sklenice AI, A2 naplníme korálky (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2. 

T: Kolik jsme napočítaly korálků? 
M: Tolik, že máme obě stejně. 
T: Ty jsi hlavička. Já jsem napočítala devět a ty taky. Tak to znamená, že máme 
stejně? 
M: Jo. 
T: Tak a ty si teď zkusíš přesypat všechny své korálky do nové skleničky (B). 
M: Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Počítá jen s mou pomocí. Každý 
korálek zvlášť hodí z AI do B. 
T: Tak kolik máš korálků? 
M: Tolik. Ukazuje tam, kam dosahuje korálek, který je nejvýš. 
T: A máš víc korálků nebo máme stejně? 
M: Já mám malinký a velký. 
T: A máme obě stejně? 
M: Nemáme. Já mám takhle..víc. Ukazuje na stejné místo, jako předtím. 
T: Víc? 
M: Jo, takhle. Znovu ukazuje na stejné místo. 
T: Já mám míň? 
M: Máš půlků a já je mám vysoko. 
T: A máme jich stejně? 
M: Ne. 
T: A kolik jich bylo v téhle skleničce? (AI) 
Bylo jich devět? 
M: Jo. 
T: Já mám taky devět. To jsme přece počítaly. Tak máme stejně? 
M: Jo. Já mám víc a ty máš půlku. 
T: A co kdybychom ty korálky teď navlékly na provázek? 
M: Jo. 
T: Měla bys delší šňůrku korálků? 
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Experiment 2B BILBO P6 
T - Tereza, M - examinovaný chlapec Věková skupina 4,5 roku 

M: Jo. 
T: Tak je spolu zkusíme spočítat. Dáváme korále ze svých sklenic (A2 a B) za sebe 
do dvou vodorovných řad, M. do své řady a já do své (korespondence jeden - jeden). 
Tak se dívám, že obě máme stejně velkého hada. 
M: Takovýho velkýho! 
T: Já jsem je sem dala ze své skleničky a ty ze své. Máme stejně? 
M: Jo. 
T: Tak a teď je dáme zpátky do skleniček. Ty svého hadíka a já svého. Já i M. 
vhazujeme všechny korále ze své řady zpět do své skleničky. 
A máme teď každá stejně korálků? 
M: (ukazuje výšku korálů ve skleničce) 
T: Máme teď obě stejně korálků? 
M: Nemáme. Já mám takhle velikou a ty takhle. Já mám víc. Ukazuje rozdílnou 
výšku sklenic A2 a B. 
T: Ale když jsme si ty korálky sem vyskládaly, tak jsme měly stejně. Jak to, že máš 
teď víc? 

T: Takže M., zahrajeme si tu hru s limonádou, jo? Bude to vlastně taková hádanka, 
se kterou potřebuju poradit. Mám tady jahodovou a citrónovou, kterou vybereš? 
M: Jahodovou M ukazuje na kelímek s růžovou limonádou 
Stavím před něj dvě skleničky (AI, A2) 
T: Jahodovou, tak dobře. Tady tyhle skleničky jsou pro nás. Jedna je tvoje (AI) a 
tahle bude moje (A2). Já nám tu limču naleju, počkej. Do obou naleju stejné množsví 
limonády 
M: Dobře 
T: Tak co, máme stejně? Nenalila jsem někomu z nás víc? Postavím skleničky vedle 
sebe a dívám se s M na hladiny ve sklenicích. 
M: Ne, je to stejně. 
T: Tak to je fajn, aspoň si nebudeme závidět, viď? 
M: No. 
T: Tak bychom se mohli napít, ale víš co ti řeknu? 
M: Co? 
T: Mně se tahle sklenička nelíbí, já si jí vyměním. 
M: Hm. 
T: Mám tady tuhle skleničku, ta se mi líbí víc. Na stůl postavím třetí sklenici (B) 
Můžeš mi tam tu limonádu přelít? Zkusíš to? 
M: Jo. Ale... 
T: Neboj se, ták, pomalu. Mpřelívá limonádu zA2 do B 
Ať to tam hezky přeliješ všechno. No vidíš. Děkuju ti. 
M: Prosim. 
T: A podívej, když teď dám tu svou skleničku (B) kté tvojí (AI)....tak máme teď 
stejně? 
M: Ne....týdle (B) je víc. ukazuje na B a na AI 
T: Počkej, jak to říkáš? 
M: Tady je víc (B) a tady je míň (AI). 
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T: Jak to, jak je to možný? 
M: ...no...tady todle je menší sklenička (AI) a todle je větší (B), ta je taková 
víc...jako víc zakroucená (B). Nyní prstem do vzduchu kolem B kreslí spirálu směrem 
ode dna k hrdlu 
T: Tomu teda nerozumím, počkej, to je nějaký divný. Jak zakroucená? 
M: No taková jako větší. M mluví o sklenici B 
T: Takže já mám víc pití? Kdybychom si teď oba svojí limču vypili, tak já jí vypiju 
víc? 
M: Míň. 
T: Míň? Jak to. Říkal jsi, že já mám víc limonády než ty. 
M: No bylo by jí tam míň jako. 
T: Aha, to myslíš tak, že kdybychom to vypili, že by jí tam pak bylo míň v těch 
skleničkách... 
M: Nó, tak. 
T: Aha, tak to jo. Ale mě by pořád zajímalo, jesli máme oba té limonády stejně. Jestli 
máme oba stejně limonády k vypití. 
M: No...stejně. 
T: Stejně? Takže nemám víc? Jseš si jistý? 
M: Hmm. 
T: Proč máme stejně? 
M: Protože to předtim bylo v tamtý skleničce. (A2) ukazuje na nyní prázdnou A2 
T: No, tak to je zajímavý. Takže ta moje limonáda (nyní v B) byla předtím v téhle 
skleničce (A2), to jsme měli stěně. Pak jsme ji přelili sem (B) a zas máme stejně. 
M: No, tady je míň. ukazuje na AI 
T: Tak já jsem už úplně popletená. Pojď to zkusit znovu. Nalejem to zase sem do tý 
první mojí skleničky. Přeleju B zpět do A2, postavím vedle sebe znovu AI a A2 
M: Jo. 
T: Takže teď máme stejně? 
M: Ano. 
T: A Když jí teď zase vlejem sem do tý nový skleničky, ....tak má někdo víc? Znovu 
přeliju limonádu zA2 do B 
M: Ne, no máme stejně. 
T: Aha, a proč? 
M: Protože tahle (B) je taková za..taková... M se pořád dívá na vrchní kraje sklenic a 
prstem obkružuje jejich hrdla 
T: No, ukaž, ukaž mi to na tý skleničce, jaká je? 
M: Taková tlustší no (AI). Nyní ukazuje podle něj tlustší hrdlo sklenice AI 
T: Téda, no to je ono. Vidíš to. Ty jsi mi to krásně vysvětlil. Takže máme stejně, 
jenom tahle je.. 
M: „no je tlustší. (AI) 
T: Ale máme stejně limonády. 
M: Jo. 
T: A proč je ta limonáda tady níž? (AI) 
M: Protože je tlustší. (AI) 
T: Ale je jí tam stejně jako v té mojí? - tedy v AI stejně jako v B? 
M: Jo. 
T: Tak to ti moc děkuju. Teď už je mi to úplně jasný. Ale už se ti někdy stalo, že by 
takhle ve skleničce něčeho ubylo? Nebo třeba přibylo víš... 
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M: Nóo...to by se ubylo, kdyby se to vylilo. 
T: A přibylo? 
M: To nevim, to by nepřibylo. 
T: Jedině, kdybychom tam tý limonády nalili ještě víc 
M: No. 
T: Dobře. Tak já ti moc děkuju. Jsi hlavička šikovná. 

T: No a co bys řek tomuhle. Mám tady takový korálky. Ještě s těma bych potřebovala 
od tebe poradit. Ty to budeš vědět. Zase ti dám skleničku. (AI) Před námi stojí 
sklenice AI, A2 (prázdné) 
M: Děkuju 
T: Tahle bude moje. (A2) Máme zase stejný. A tohle je tvoje hromádka korálků a 
tohle moje. Před oba z nás vysypu hromádku korálků 
Teď je budeme spolu dávat do té skleničky. Vždycky jeden já, jeden ty, spolu. Tak, 
abychom viděli, že každá sklenička dostane stejně. Oba jsme vidy ve stejný moment 
vhodili jeden kamínek do své skleničky (AI, A2) až jsme je naplnili cca z poloviny. 
M: Jo 
T: Tak jdeme na to. Já jeden, ty jeden. 
....jeden - jeden do skleniček 

Takže jak je to teď, má někdo víc korálků? 
M: Máme stejně. Dvěma rukama ukazuje do obou skleniček 
T: Jak to víš? 
M: No protože sme to tam házeli takhle stejně. 
T: To je pravda. Tak ale tohle je zas ta ošklivá sklenička (A2), vezmi prosím tu 
druhou (B), tu hezčí, já bych ty své korálky chtěla nasypat do téhle (B). M mi podá 
sklenici B a přesype mé korálky zA2 do B 
M: Hm, jo. Ták. Už je to. 
T: Dobrý, děkuju, pěkně to cinká. 
M: No, to teda cinká. AI a B stojí nyní vedle sebe, korálky s B pochopitelně sahají 
výš než v AI 
T: Ale podívej se teď na moje a tvoje korálky. Nemá někdo víc? 
M: Tady. (B) 
T: Aha, ale vždyť my jsme ty korálky házeli spolu a ty víš, že jsme jich tam dali do 
každé skleničky stejně. Tak to v té skleničce (v B) ty korálky přibyly? 
M: M přemýšlí, chvílí mlčí, dívá se na obě sklenice 
T: Když bychom je vyndali ven (z B), tak bych teda měla větší hromádku než ty? 
M: Teď je toho víc (B), ale nepřibylo! 
T: Tak jak to, že mám víc, když těch korálků nepřibylo? 
M: Protože tahle sklenička je menší, ukazuje na AI 
T: No to je ono. Tahle je menší (AI), takže ty kamínky jsou v ní naskládaný vysoko, 
ale nepřibylo jich. Hele a co myslíš, mohlo by jich tam v té skleničce přibýt? 
M: Ne (směje se) 
T: A kdybych tam potají přisypala další? 
M: No...tak to jedině jo. 
T: Dobře, tak já tomu už teď všemu rozumím. Moc ti děkuju. 
M: Prosim. 
Experiment 3a Břevnov, CVC BILBO 
T - Tereza, A - examinované dítě Věková kategorie 5 let 
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T: Aničko, já mám pro tebe tady takovou hádanku s limonádkou. Dívej, mám tu 
jahodovou nebo citrónovou. Jakou bys radši? 
A: Citrónovou. A ukazuje na kelímek s "citronovou" 
T: Tak jo. Tak si vezmeme citronovou. Mně taky chutná. 
A: Ta je dobrá totiž. 
T: Nalijem ši j í do skleniček? Dvě tady mám. Postavím na stůl vedle sebe AI, A2 
A: Jo. 
T: Tak, nejdřív tobě (AI) a teď sobě (A2). A máme každá svou limču. Máme stejně? 
Nemá někdo víc? Koukni na to, ale pořádně! 
A: A se naklání aby viděla hladiny vody 
Máme stejně. 
T: Hm, to máš pravdu. Máme úplně stejně. To jsem nalila dobře. Já tu tvojí skleničku 
(AI) ale budu na něco potřebovat; nevadilo by ti, kdyby sis tu svou limonádu přelila 
do téhle? (B) Podávám A sklenici B náhradou za její AI 
A: Tak jo. Já to udělám. Já to umim. A přelije svou limonádu z AI do B, pak 
postavím svou A2 a B vedle sebe před Aničku 
T: Děkuju ti, ty si holka šikovná. Teď se ale podívej, jak to dopadlo. Má někdo z nás 
víc? 
A: Já! 
T: A kdo toho bude muset víc vypít? 
A: Já! 
T: Opravdu? Jsi si jistá? 
A: Jo, jsem. 
T: Takže ty máš ve skleničce teď víc limonády? 
A: ....jo. Zde se na moment zarazila, ale pak souhlasně kývala. 
T: A proč Aničko? To mi musíš vysvětlit. 
A: A dlouho mlčí, dívá se na A2 a B 
T: Víš co, tak mi to zkus ukázat na tý skleničce; třeba to půjde. No, tak jak mi to 
ukážeš? 
A: Protože tahle je větší (B). 
T: A proto je tam té limonády víc? 
A: Jo. Odpovídá, ale je vidět, že nad svou odpovědí pochybuje a dál přemýšlí 
T: A jak se tam té limonády vzalo víc? Ono jí tam přibylo? 
A: Ano. Nyní už odpovídá sebevědomě a s jistotou 
T: To by mě zajímalo, jak se to stalo. Odkud tam ta limonádka přibyla. Ukaž mi to. 
A:... Dívá se na obě sklenice, přemýšlí, neví 
T: Tak si to zopakujeme, já tu tvou limonádku přeleju zpátky do té staré skleničky. 
z B do AI 
T: Tak teď máš pořád víc než já? opět se díváme na naplněné AI a A2 
A: Ne, teď, teď máme stejně. 
T: To je pravda, to si taky myslím. Tak a teď si vezeme zas tu tvou novou sklenici 
(B) a přelejeme tam tu limonádku a ty mi řekni, kdy a odkud tam přibývá, ano? 
Znovu vleju obsah AI do B a stavím před Aničku plnou B a A2 vedle sebe 
A: Dobře! při nalévání A mlčí, pozorně se dívá, dokonce se mračí 
T: No tak máme 
tu zas ty dvě skleničky, tady v té (B) si říkala, že máš víc než v mojí (A2). Vysvětlíš 
mi teď proč? 
A: Máme úplně stejně, nidko nemá víc, protože ty skleničky (A1,A2) jsou stejně 
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malý a tahle (B) je větší taže v ní je víc limonády. 
T: Ty mě teda pleteš Aničko, tak máš víc, nebo máme stejně? 
A: Já mám víc. Protože tahle je větší (B) 
T: Dobře, takže když jsme měli nejdřív stejně a teď máš ty víc, tak to v té tvojí 
skleničce limonády přibylo? 
A: Jo! 
T :A odkud? 
A: Nevim. Opět se mračí na skleničky 
T: Tak třeba jí tam přibylo - a ty už jsi to někdy viděla, že by takhle ve skleničce 
přibylo pití? 
A: Viděla, Matýsek měl stejnou a já měla větší a pak nám maminka nalila stejně ale 
já pak měla víc! Je to proto, že ta sklenička byla větší!! (chvíli se odmlčí) Já si 
myslim, že když je hubená, tak je jí víc a když je vysoká tak jí je víc. 
T: Myslíš, že v té skleničce je víc limonády, nebo to tak jenom vypadá? 
A: Jenom to tak vypadá. Já vim skoro všechno! 
T: Dobře, máš pravdu. Je to tak. V té skleničce je vždycky stejně limonády, jenom 
v té vysoké to vypadá jinak. Už tě s tím nebudu trápit. Mám tady něco lepšího. 
AI, A2 postavím před sebe a Aničku, každé z nás dám hromádku kamínků 
T: Vezmeme si zase ty naše stejný skleničky. No a tady to jsou takový korálky, který 
nasypeme do těch skleniček. Ale spolu, ukážu ti to. Vem si korálek. A já si taky 
vezmu. A teď ho tam každá hodíme. A teď další, .... 
A: To nám to jde, Terezko! 
T: No vidíš, už máme skleničku skoro plnou. Tak to stačí. Tak má některá z nás víc 
kamínků? 
A: Nééé. Máme stejně. 
T: No jasně. A proč? 
A: Protože si tam hodila vždycky jako já. 
T: Hm, to máš úplnou pravdu, takže když bychom teď ty korálky zase vyndaly, tak 
budeme mít každá stejnou hromádku? 
A: Jo. 
T: Zkusíme co to udělá, když ty tvoje korálky teď přesypeme do té druhé 
skleničky(do B). Uděláš to? 
A: Jasně, udělám. A přesype kamínky z AI do B 
T: Děkuju. A teď jich máš víc než já? (v B) 
A: Jo. 
T: Aha, takže to znamená, že když je teď zase budeme vyndavat, tak ty budeš mít 
nakonec větší hromádku. 
A: Ne, to ne! 
T: Jak to, že ne. Říkáš přece, že jich máš teď víc. 
A: Protože tady ta (B) je hubená, tak je to vysoko. Tady je jich stejně, tak je tlustá 
(A2) - tak se jich tam vedle sebe vejde víc. A tady (B) se nevejdou vedle sebe - to je 
jako když stavíme z kostek věž. Ale tadyta tlustá (A2) to je jako když stavíme 
hrneček z hlíny. 
T: Ty jsi hlavička Aničko, takhle krásně mi to ještě nikdo nevysvětlil. Máš úplnou 
prvadu. A je to tak i s tou limonádou? 
A: Jo! 
T: A může v našich skleničkách těch kamínků přibýt? Už jsi to někdy viděla, že by 
takhle ve skleničce samo něco přibylo? 
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A: Ne. To bychom tam musely přisypat my, tak by to bylo víc. 
T: Ano, správně. Tak to je všechno a děkuju ti za pomoc. 
A: Jo. Nemáš zač. 
Experiment 3B MŠ P6 
T - Tereza, M - examinovaný chlapec Věková skupina 5 let 
T: Přinesla jsem si k vám do školky takovou hádanku, se kterou si nevím rady. 
Potřebuju, abys mi s tím pomohl. Ty jsi šikovný kluk, tak nám to spolu určitě půjde. 
M: Půjde. 
T: Tak se pozorně dívej. Nejdřív nám oběma naleju limonádu. Tobě do tvé skleničky 
(A1) a pak sobě (A2). Nalévám stejné množství limonády do sklenice AI a pak do 
A2; M. sám zakřičí, když vidí, že hladina v A2 dosáhla úrovně hladiny v AI. 
Máme oba stejně? Nebo má někdo z nás víc? 
M: Stejně! Stačí! 
T: Stačí? Tak teď máme stejně? 
M: Jo. 
T: Díky, bezva. Tak tomu bych ještě rozuměla. Ale dívej se, co se stane. Já totiž tu 
svou skleničku (A2) nemám ráda. Pije se mi z ní špatně. Vzala jsem si s sebou jinou 
(B). Svou oblíbenou. Já si tu limonádu přeleju radši sem (B), nevadí. Přelévám obsah 
A2 do B. 
M: Hm. 
T: A teď se podívej, co se stalo. Podívej na tu tvojí (AI) a mojí (B) limonádu. Máme 
oba stejně? 
M: Nemáme. M. se dívá na B, ukazuje na ni prstem a popisuje ji. 
Protože je větší a je vyšší (o B) ta limonáda, je vyšší, proto je jí tam víc. 
T: A ty máš míň limonády než já? 
M: Mám. 
T: Takže když bychom teď každý museli vypít všechnu svou limonádu, tak já bych jí 
musela vypít víc než ty? 
M: Ano. 
T: A představ si, že jsi celý den běhal s klukama venku a přišel bys domů strašně 
žíznivý. Doma na stole by stály tyhle skleničky s limonádou. Kterou by sis vybral, 
aby ses víc napil? 
M: (ukazuje na svou sklenici - AI) 
T: Tu svou bys vybral. A proč? 
M: Protože já když mám hodně limonády, tak jí nevypiju hodně, víš? 
T: Aha, tak ty se bojíš, že bys nevypil všechnu limonádu v té mé skleničce (B), 
protože jí je tam hodně. Tak to děláš správně. Ty jsi opravdu chytrý kluk. 
A tak to bych od tebe potřebovala poradit ještě s něčím. 
M: A s čím? 
T: No, podívej. Ty říkáš, že mám víc limonády než ty. Ale my jsme nejdřív měli 
úplně stejně. Podívej. Přelévám na ukázku znovu limonádu zB do A2. 
Teď máme stejně. 
M: Jo. Jo. 
T: Tak a teď tu stejnou limonádu přeleju do nové skleničky (B) a v té pak bude 
limonády víc? To je divné. Znovu přelévám limo. z A2 do B, aby proces M. viděl 
ještě jednou. 
M: Protože když jí dáš (mluví o skleničce B) hlavou dolu, tak tam spadne jedna 
kapička, druhá, třetí a jejich víc, víš? Ty malinký ty se tam dostanou. Jenom ty veliký 

77 



se tam nedostanou a je jich víc, víš? Jednou ruku „mává" nad sklenicí B a naznačuje 
padající kapky, směřující dovnitř. 
Je tam malinkej otvor (u B) a tak se tam dostanou jenom ty malinký. Ukazuje prstem 
okraj sklenice B, naznačuje její průměr. 
T: A v mé skleničce té limonády přibylo? 
M: Hm, těma kapičkama. 
T: A to už jsi asi někdy předtím viděl, že takhle něčeho přibude po kapičkách, viď? 
M: Hm, Na Káče, v restauraci se to stalo, v restauraci vlastně. Tam sklouzne kapička 
M. přejíždí prstem po stěně sklenice B. 
malá, jedna-druhá-třetí (mluví o B) a ty velký ty musí zas do tý větší skleničky 
(mluví o AI), víš? 
T: No, moc tomu teda nerozumím. Já si spíš teď myslím, že máme možná oba stejně 
limonády. Máme oba stejně, jako jsme měli stejně v těhle skleničkách (AI, A2). 
Jenom v téhle skleničce (B) ta limonáda vypadá jinak, protože ta sklenička je úzká. 
Tak se v ní limonáda musí naskládat hezky na sebe do takové „věžičky". V té tvé 
skleničce a v mé první skleničce se limonáda rozlila víc do stran. V obou je jí ale 
pořád stejně. Podle mě odnikud žádná limonáda navíc nepřibyla. Co myslíš? 
M: Nevim. 
T: Myslíš, že mám víc limonády? 
M: Jo. 
T: A tobě se někdy už stalo, že by ti z ničeho nic ve školce nebo doma sama ve 
skleničce přibyla limonáda? 
M: Ve školce se mi to stává, doma ne, ale nevim proč. 
T: A není to těma kapičkama? 
M: Jo. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2. 

T: Tak máme korálků stejně? 
M: Hm. 
T: Jak to víme? 
M: Protože jsme je to...protože to vím. 
T: Protože jsme je spočítali? 
M: Spočítali, ano. 
T: Vyšlo nám? 
M: Stejně. 
T: Šikulka, dobře. A víš co já teď udělám? Já ty svoje korálky přesypu do téhle 
skleničky (B). Tu už znáš. Přesypávám korále z A2 do B. 
Tak a už jsou tam (v B) všechny, co byly v tamté skleničce (A2). Ale máme teď 
stejně korálků? 
M: Ty víc, protože tam neuvíznou, sou úzký, tak tam neuvíznou. A ty přilepený 
uvíznou. Ukazuje na stěny B, prsty ve tvaru špetka, poťukává jimy na místa, kde jsou 
přes sklo vidět korále. 
T: Ale kde uvíznou. Já tam žádné přilepené a uvízlé korálky nevidím. Všechny jsou 
přece tady (v B). 
A v té tvojí neuvíznou? 
M: Ne, protože ta je tlustá (o AI) a ta je hubená (B). 
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T: A máme oba stejně? Nebo já mám víc? 
M: Hm. 
T: Co hm? Máme stejně, nebo mám víc? 
M: Stejně. 
T: Stejně? Aha, jenom v mé skleničce, která je hubená, uvízly korálky takhle na 
stěnách, tak to myslíš? 
M: Ano. 
T: A podle čeho poznáš, že jich je stejně? Vždyť v mé skleničce (B) to vypadá, že 
jich je víc. 
M: Protože taje hubenější a tak tam takhle uvíznou, ta je tlustá a neuvíznou. 
T: Takže jich pořád máme stejně? 
M: Hm. 
T: A mohlo by se stát, že by v té mé skleničce korálky samy od sebe přibyly? 
M: Ano....ano...počkej, já už o tom nic nevím. Už o tom nic nevím. Já jsem jednou 
měl skleničku, ve které uvíznou a ve které neuvíznou, víš?" 
T: Představ si, že byste s paní učitelkou navlékali korálky. 
M: Ano, my jsme to dělali s maminkou. 
T: Tak si představ, že byste s maminkou navlékali korálky. Maminka by nasypala 
korálky tobě a pak sobě. 
M: Ale k tomu potřebujem provázek. 
T: Správně. Ty jsi hlavička. To je pravda. Ale já jsem teď zvědavá na ty korálky, tak 
ještě chvíli poslouchej. Mohlo by se stát, že by mamince v její skleničce korálků 
přibylo? Třeba mezi tím, co by šla pro ten provázek? 
M: Hm, to bych jí je tam dal já. Nebo lupič. 
T: A co kdyby tam nebyl lupič ani ty? 
M: Tak to ne. 
T: To by sami nepřeskákaly z tvé skleničky do maminčiny? 
M: Ne. A teď už o tom nic nevím. 
Experiment 4A MŠ P6 
T- Tereza; L - examinovaná dívka Věková skupina 5,5 roku 
T: Začneme s tou naší hrou, připravená? Budeš mi muset pomoct. Něčemu 
nerozumím, víš. Tak potřebuju radu od někoho šikovného. Tady mám limonádu, 
jahodovou. Dáme si? 
L: Jo, dám šijí s tebou. 
T: Bezva, tak díky. Vem si, prosím, svojí skleničku (AI). Tahle bude moje (A2). A 
teď si nalejeme limonádu. Každá stejně, jsme přece kamarádky. AI a A2 postaveny 
vedle sebe před zraky dítěte. Do obou sklenek nalito stejné množství limonády. 
Tak jsem ti nalila, tolik stačí? 
L: Jo, to stačí. 
T: A teď mě hlídej, abych sobě nalila stejně. L: Díváš se? 
L: (přikyvuje)...Už stop! 
T: Máme stejně? 
L: Jo. L se dívá na sklenky ze strany a „měří" výšku hladin v obou sklenkách. 
T: Bezvadný, máš pravdu. Takže já mám svou, ty máš svou a obě máme stejně. Jenže 
teď bych potřebovala ještě s něčím poradit. Tady mám další skleničku, líbí se ti? 
Představím sklenici B. 
L: Hmm, tahle je lepší, ale tahle je taky lepší. Ukazuje na A2 a na B, hodnotí zrakem. 
T: Já jí mám radši, lip se z ní pije. Přeliju si svou limonádu do téhle nové skleničky, 
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nevadí? 
L: Hmm. 
T: Tak se dívej. Co se stane? Přelívám celý obsah A2 do B. 
Hotovo. Teď, když se podíváš na obě ty skleničky, máme obě pořád stejně 
limonády? Poté A2 položím stranou a Bpostavím vedle AI, aby L viděla nastalou 
změnu. 
L: Ne-é. 
T: A tak to znamená, že má jedna z nás míň a druhá víc? 
L: Ty máš víc a já mám míň. L se dívá z boku na AI a B. 
T: Takže já mám teď víc limonády? Takže můžu vypít víc než ty? 
L: Hm. 
T: A až ty vypiješ svojí limonádu, tak budeš mít možná pořád žízeň a já ne, viď? 
L: Hm. 
T: No ale jak se to stalo, že já mám víc? Jak jsi to poznala? 
L: No protože...podle toho a podle toho...jsem to poznala. L prstem ukazuje na 
úroveň hladiny limonády v AI a B. 
T: A co bys o tom, čemu říkáš „podle toho a podle toho", co bys o tom řekla? Jaký to 
je? 
L: Asi dobrý? 
T: Jak dobrý? Co to znamená? 
L: (směje se) No, že to je úžasný. 
T: Aha, ale víš co? Já bych chtěla vědět, jak jsi poznala, že já mám víc. Já tomu 
pořád, L., nerozumím. ...To jsi poznala jenom podle „tohohle a tohohle" ? Též prstem 
ukazuji na úroveň hladiny, tam, kam před momentem ukazovala L 
L: Jo. 
T: No ale víš co mě teď L. napadá? Vždyť my jsme měly na začátku té limonády 
úplně stejně, že jo? Ukážu dívce znovu A2 vedle její AI 
L: Jo. 
T: No a já jsem tu svojí limonádu pak přelila do lepší skleničky a ty najednou říkáš, 
že jí mám víc. Odložila jsem A2 a opět jsem vedle sebe nechala stát jen AI a B 
Tak to tam té limonády přibylo? 
L: Jo. 
T: Přibylo? A odkud? Tomu nerozumím. 
...Odkud se tam vzala? 
L: Sama. 
T: Takže ta sklenička nějak vyčarovala tu limonádu navíc? 
L: Jo. 
T: Tak víš co, mě se to zdá nějaké divné. Já jsem měla v téhle skleničce stejně jako 
ty a teď v nové skleničce mám najednou víc. Tak to uděláme ještě jednou, abychom 
si byly jisté. Tak se dívej. 
Takže nalijeme limonádu zase zpátky do té první skleničky.. Vedle AI postavím A2, 
do A2 pak zpět přeliju celý obsah B 
L: No jo! A teď jsou zase stejný!! No jo! 
T: No a mám já víc, tedy? 
L: Ne-é. 
T: Teďka už nemám víc. Mám stejně. Máš pravdu. A kam se ztratilo to „víc 
limonády", který jsem měla v té staré skleničce? 
L: To se vyčarovalo. 
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T: No to je podivný. Tak tu mojí limonádu zase nalejeme do té lepší skleničky a ty se 
koukej, kde tam je to kouzlo, které nám tam té limonády přičaruje víc. Pozorně se 
dívej. Pomalu vlévám obsah A2 znovu do B 
(přelívám) Kde je to kouzlo? 
Kdo má víc teď? Nebo máme stejně? 
L: Stejně. 
T: No ale předtím jsem v téhle skleničce podle tebe měla víc. Ukazuji na B 
L: Teďko to kouzlo šlo pryč. 
T: Takže máme teďko... 
L: Stejně! 
T: No ale když se podíváš na ty skleničky, Dívám se na skleničky z profilu 
tak předtím ses na ně dívala takhle (zboku) a říkala jsi, že mám víc a ukazovala jsi na 
ty hladiny. Říkala jsi, že já mám víc, protože „tadyto a tadyto" je jiný, viď? 
A co bys o tom řekla teď? Pořád si myslíš, že máme stejně nebo víc? Prstem ukazuji 
na výsku hladiny v AI a B 
L: Máš víc. 
T: Tak jsme z toho trochu zmatené, nejsme? 
L: Ne. 
T: Takže si nakonec myslíme, že když mám tuhle skleničku (B), tak mám víc. A 
když limonádu přeleju zpátky (do A2), tak mám... 
L: Míň...stejně jako já. 
T: Takže záleží na tom, jakou použiju skleničku. Když budu pít ze skleničky, stejné 
jako máš ty, tak budu muset vypít stejně limonády jako ty. Ale když si vezmu tu 
druhou skleničku, tak budu mít na pití víc limonády. Takže je to tou skleničkou? 
L: Hmm. 
T: A jsi si určitě jistá, že tady je víc limonády? Není to třeba jen tím, jak vypadá ta 
sklenička(B)? Třeba máme pořád obě stejně limonády, jenom v téhle skleničce(B) ta 
limonáda vypadá jinak. 
L: Je to stejně, jak ta sklenička vypadá. 
T: A co je stejně? 
L: (směje se) Já jsem si to spletla. Já jsem to poznala. Podle, ..podle tý skleničky. To 
je ...to je normálně vysoká (B) a ta voda je..stejně jako já (AI). 
T: Takže ta sklenička je vysoká (B), aleje v ní stejně limonády jako ve tvé 
skleničce(Al)? 
A čím to je, že ta hladinka je výš? Ukazuji na hladinu limonády v B 
Tak se podívej třeba na ty skleničky shora. 
L: Tak já si myslim...asi, ...asi že nevim. 
T: Ani když se takhle díváš... Ukazuji L, jak se má podívat na AI a B shora. 
L: Jééé! Já ... podle tohodle! Podle toho! L ukazuje zrvchu na hrdlo skleničky B a 
krouží po něm prstem 
T: No vidíš to, že jsi na to přišla. Šikulka! 
A co bys o tom řekla, o tom hrdle té škleničky? - Tomu se říká hrdlo, víš? 
L: Je to kroužek. 
T: A je jinej než tenhle? 
L: Je malej (AI) Ukáži nejdřív na hrdlo sklenice B a pak na hrdlo AI 
T: Hele Lauro a už se ti někdy stalo, že když si přelívala ze skleničky do skleničky 
limonádu, že by se ti tam přičarovala nějaká limonáda? Už jsi zažila takové kouzlo? 
L: Ne, nezažila. 
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T: A kdy se může stát, že ve skleničce ubude limonády, že jí je tam pak míň? 
L: Podle tohodle se to stane. L opět ukazuje na hrdlo skleničky. 
T: A co kdyby jsi tu limonádu pila ze skleničky? Bylo by jí tam pak kolik v tý 
skleničce? 
L: Málo. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2 

Korálky: 
T: Kdyby ses teď podívala na ty dvě skleničky plný korálků (AI, A2), tak co bys 
řekla? Máme obě stejně, nebo má někdo z nás víc? 
L: Stejně. 
T: A podle čeho to víš? Říkáš to správně. 
L: No...nevim. 
T: A co když ti připomenu, že jsme je teď spolu počítaly. 
L: Jo. 
T: Jak jsme to spolu počítaly? 
L: Stejně. 
T: No, vyšlo nám stejně, protože jsme tam každá hodila stejně korálků. Když ty jsi 
hodila, tak já taky, takže obě skleničky (AI, A2) dostaly vždycky stejně korálků. 
L: Jo. 
T: No a teď, uděláme... 
L: Může to být u mě teď? 
T: Ty už jsi poznala, co budeme dělat, viď? Tak dobře, přesypej svoje korálky do 
téhle jiné skleničky (z AI do B) a uvidíme, co se pak stane. 
L: Můžeš mi to prosím držet? 
T: Určitě. Tak sypej. Všechny. L přesypává korále z AI do B 
I ten poslední, a je to. Lauro, dáme tu tvou novou skleničku (B) vedle té mé (A2) a ty 
mi řekni, jestli máme každá stejně korálků. B je postavena vedle A2 
L: Ne, nemáme (směje se). 
T: Nemáme? A co se tedy stalo? Kdo má víc? 
L: Ty máš víc! 
T: Já? To mi musíš vysvětlit, já tomu nerozumím. Jak to? Jak to poznáš? Podle čeho 
to víš? 
L: No prostě tak. 
T: Nepomůžeš mi? Poraď mi, jak jsi na to přišla? 
L: Počkat...! Ne já mám stejně. Ne! Já mám jich víc. Ty míň. Prohlíží si sklenice 
shora, zboku, střídavě. Váhá. 
T: Já jich mám míň? Já když se na to podívám, tak v té mojí skleničce (A2) jsou ty 
korálky takhle dole a v té tvé (B) jsou až tady nahoře. A podle toho se to dá poznat, 
že máš víc? Ukazuji výšku, na kterou dosahují korále v B a v A2 
L: No...já mám míň...já mám víc?...Nevim. (směje se) 
T: No, já bych moc potřebovala, abys mi s tím poradila. Tak se zamyslíme. 
Vzpomeneme si, jak to bylo, když jsme měly ty korálky v našich dvou skleničkách 
(AI, A2). Vzpomeneš si, jestli jsme měly stejně? Znovu L. ukáži AI a položím ji 
vedle A2 a B 
L: Jedna, dva... L začne vytahovat korále zB a počítat 
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T: Počkej, L., to přece nemusíš počítat, předtím jsme je už počítaly. A jak to bylo. 
L: No, měly jsme stejně. 
T: A co jsi pak udělala? 
L: Přesypala. 
T: Ano, do téhle nové skleničky (B). Opět před L nechám stát jen B a A2 
A stalo se, že teď máš kvůli tomu...? 
L: Víc. Já mám víc. 
T: A já mám míň než ty? 
L: Hmmm. 
T: Takže to znamená, že když jsme nejdřív měly stejně a ty máš teď víc, tak...? 
L: Tak co? (tajemně) Co se s tim stalo?...Kouzlo! 
T: A přibylo tam korálků, ve tvé sklenici (B)? 
L: Asi, asi jo. Jsou kouzelný. 
T: Já ti povím, to je zvláštní. Vždyť jsme ty korálky počítaly. A bylo jich tam...kolik? 
L: Stejně. 
T: A ty teď říkáš, že v tvé je víc. Tak je tedy spočítáme. Tak ty spočítej svoje a já 
svoje. A jestli máš pravdu, tak teď bude v tvojí hromádce víc korálků než v mojí. 
L: Stejně. 
T: Tak teď jsem úplně zmatená. Nejdřív říkáš víc, teď stejně. Musíme to spočítat. A 
dovedeš si představit, jak se to může stát, že najednou jich bude víc, než kolik jsme 
na začátku napočítaly? 
L: To je divný. 
T: Divný, viď. Tak pojď, zkontrolujeme si to. Ano? Přesvědčíme se. Počítáme.... 
Začneme počítat korále v B a A2 tak, že vždy každá vyndáme 1 ze své sklenice. L to 
ale nebaví, je silně nesoustředěná. Test se míjí účinkem. Vsypeme tedy zpět korále do 
B a A2 a pokračujeme jinak L je již nepozorná. 
T: L, už tě nebudu trápit. Jenom poslední otázku, ještě se tě potřebuju zeptat, tak 
chvilku poslouchej. Tady do těch dvou skleniček (AI, A2) jsme si každá dala stejně 
korálků, aby žádná z nás neměla míň. Ty sis je pak všechny přesypala do nové 
skleničky(B). A říkáš, že jich tam máš víc. Jak to poznáš? 
L: No fakt. Víc. Podle tohodle. Protože já to tady měřim. Tady. Přesvědčeně a jistě 
ukazuje prstem na do výšky, kde ve sklenici B končí sloup korálků. 
T: Hmm, takže ve tvojí skleničce korálků přibylo. A odkud? 

Experiment 4B MŠ P6 
T - Tereza, M - examinovaný chlapec Věková skupina 5,5 let 
T: Dáš si se mnou limonádu? 
M: Jo. 
T: Tak já nám tu limonádu připravím do skleniček. Tahle bude tvoje (AI) a tahle 
moje (A2). Naleju nám stejně, ale zkontroluj to, prosím tě. Aby to bylo spravedlivé. 
Nalévám přibližně stejné množství do AI a A2 
M: Ano. 
T: Tak co, máme teď stejně. Já to nevidím. 
M: Ne. 
T: Tak já ještě doleju.. a co teď? Vyrovnám hladinu v AI a A2 
M: Jo. 
T: A kam ses díval? Jak jsi to poznal? 
M: (jen ukazuje prstem na shodnou výšku hladiny limonády v obou sklenicích) 
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T: Správně. Máš pravdu. Máme stejně. A co myslíš, kdybychom teď oba měli vypít 
všechnu limonádu, kterou máme ve sklenici, museli bychom vypít oba stejně? 
M: (kýve na souhlas) 
T: Já si taky myslím, že stejně. Ale já tuhle skleničku (A2) nemám ráda. Nepije se 
z ní dobře. Radši si vezmu jinou (B). Nevadí? 
M: Ne. 
T: Já si svou limonádu přeleju do téhle skleničky. (B) Dívej se, protože myslím, že se 
stane něco zvláštního, čemu nerozumím. Snad mi s tím pomůžeš. Přelévám obsah 
A2 do B 
Tak a je hotovo. Přelito. A podívej na to, máme my pořád stejně limonády? 
M: Asi ne. 
T: Ne? A kdo má míň? Já si s tím nevím rady. 
M: Já. 
T: Ty máš míň a já víc? 
M: (kýve na souhlas) 
T: A co kdybychom tu limonádu chtěli vypít oba teď. Kdo z nás by jí musel vypít 
víc, aby jeho sklenička byla prázdná? 
M: (váhá) 
T: Museli bychom oba vypít stejně, nebo má někdo z nás víc a musel by vypít víc? 
M: Stejně. 
T: Musíme vypít stejně? Aha, já myslela, že jsi říkal, že mám víc limonády. To by 
znamenalo, že bych jí musela vypít víc než ty, když bych chtěla mít skleničku 
prázdnou. 
M: (prohlíží skleničky, neodpovídá) 
T: Tak já si pořád nevím rady. Máme stejně, nebo mám víc limonády? -
Víš co, tak to zkusíme jinak. Nalejeme tu mojí limonádu zpátky do první skleničky 
(z B do A2). A pak spolu zjistíme, jak to doopravdy je. -
Tak máme teď stejně? 
M: Já mám víc. 
T: Ty máš víc? No páni, tak teď už tomu vůbec nerozumím. Musíš mi ukázat, jak jsi 
na to přišel. 
M: Já to vidím. 
T: Aha, ale kde? Ukaž. 
M: (prstem se dotýká hladiny limonády ve své sklenici a „ukazuje na ni") 
T: A takhle tedy poznáš, že máš víc? Mně se zdá, že naše limonády teď vypadají jako 
na začátku. To jsme říkali, že máme stejně. 
M: Máme stejně. Trochu. 
T: Tak to dáme do pořádku. Jak že jsi na začátku ukazoval, že poznáš, že máme 
stejně? 
M: (opět ukazuje prstem na úroveň hladiny limonády ve sklenicích AI a A2) 
T: Máš pravdu, to si pamatujeme. Ty limonády byly tady stejně, viď? A jsou teď 
stejně? 
M: Jo. 
T: Takže máme taky oba stejně limonády? 
M: Jo. 
T: Bezvadný. Tak nakonec jsme tu záhadu vyřešlili. Máme stejně. Budeme mít stejně 
až svojí limonádu přeleju do téhle skleničky (B)? Koukneme se na to. 
M: Ne. 
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T: Ty už to víš dopředu. Ty jsi hlavička. Tak se ale dívej, jak se to stane, když to 
přelévám. Obsah A2 vlévám zpět do B 
Tak kdo má víc? 
M: Ty. 
T: Já? A jak jsi to poznal? 
M: (ukazuje prstem na hladinu limonády ve sklenici B) 
T: Tak já mám víc, to je fajn. Mně přibylo. Já jsem zbohatla. Kterou skleničku by sis 
vybral, kdyby ses chtěl víc napít? 
M: (ukazuje na mou sklenici - B) 
T: Hmm, tu mojí. To je jasné. Ale víš čemu pořád nerozumím? Vždyť my jsme 
nejdřív měli stejně limonády. Tak jak to, že v mojí skleničce je najednou víc než v té 
tvojí? 
M: (místo odpovědi prstem přejíždí po stěně sklenice B ode dna až k hladině 
limonády) 
T: Tak podle toho ty to poznáš. Ale já z toho nepoznám, odkud ta limonáda přibyla. 
Ty víš, kde se vzala ta limonáda? 
M: Já vim. 
T: To je dobře. Já to potřebuju vědět. Já sama si s tím nevím rady. Pověz mi to. 
M: To je proto, že je nějaká kouzelná. 
T: Myslíš kouzelná sklenička? Ty máš doma nebo ve školce nějaké kouzelné 
skleničky? 
M: Já mám doma. 
T: Ty se máš. To já nemám. Jak taková sklenička pracuje? Jak to v ní funguje? 
M: (směje se) Tam je takovej zvoneček, tak zazvoníš a ono se to udělá. 
T: Takže když do takové skleničky naleješ trochu limonády a zazvoníš, tak je v ní 
potom té limonády víc, než kolik jsi nalil? 
M: Jo. 
T: Ale naše sklenička žádný takový zvoneček nemá. Co kdybych ti řekla, že si 
myslím, že my máme oba úplně stejně limonády. Ty máš tolik limonády, kolik mám 
já. Ale jenom to vypadá, že mám víc. A to proto, že moje sklenička je jiná. V čem je 
jiná než tvoje? Dovedeš to říct? 
M: Ne 
T: Tak já ti trochu napovím. Ta tvoje (AI), tak je taková tlustá, podívej se takhle 
nahoru. Díváme se společně na sklenice shora 
A ta moje... 
M: (přeruší mne)...ta je tenká (B). 
T: Hm, tenká, nebo spíš taková hubená. A proto, že je tak hubená (B), tak se v ní 
limonáda musí „smrsknout" víc na sebe. Udělat takovou věžičku. Naštěstí je ta 
sklenička dost vysoká. Vidíš. Ta tvoje (AI), ta je pěkně tlusťoučká. Limonáda se v ní 
rozleje do stran a nevystoupá tak vysoko. Vypadá proto v každé skleničce jinak. Ale 
ve skutečnosti máme úplně stejně. 
M: Hmmm... 
T: Tak limonádu necháme limonádou a podíváme se na korálky. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2 

T a M společně : ...sedům, osm, devět. 
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M: Stejně! 
T: No vidíš, ty jsi šikula. Máš úplnou pravdu. Máme stejně. Tak víš co, zkus svoje 
korálky přesypat tady do té skleničky (B). Všechny. M. přesypává korále z AI do B 
Ano, dobře. A co bys řekl - změnilo se něco? Když se podíváš na svou novou 
skleničku (B) a pak na tu mojí (A2).. 
M: Nevim. 
T: Máme stejně korálků, nebo má jeden z nás víc? 
M: Stejně. 
T: Tobě to jde, já se nestačím divit. Já se v tom tak nevyznám. A jak jsi na to tak 
rychle přišel? 
M: Podle...protože jsme to počítali. 
T: To máš úplnou pravdu. My opravdu máme stejně. Ale čím to je, že ve tvé 
skleničce jsou korálky oproti mým tak vysoko? 
M: Protože mám velkou skleničku. 
T: A je tvoje sklenička užší než moje? 
M: Hmm. 
T: Je hubenější? 
M: Jo. 
T: A jsou tvoje korálky naskládané tak vysoko kvůli tomu, že je sklenička tak hubená 
a vysoká? 
M: Asi jo. 
T: A kdybychom tady teď měli tu tvou kouzelnou skleničku se zvonečkem a dali 
bychom do ní všechny ty tvoje korálky, tak by v ní ještě další přibyly? 
M: No, oni by z toho pak zmizely. 
T: To je tedy zajímavá věc s tou tvojí kouzelnou skleničkou. Jak by ale mohly přibýt 
korálky ve skleničce, která není kouzelná a nemá zvoneček? -
Už jsi to někdy viděl? 
M: U nás doma to maminka dělala. 
T: Co dělala? 
M: Tohle. 
T: Sypala korálky do skleničky? 
M: Hm. 
T: A pak jí ty korálky ve skleničce samy od sebe přibyly? 
M: Samy od sebe. 
T: A nám přibyly samy od sebe? 
M: Máme stejně. 

Experiment 5 A MŠ P6 
T - Tereza, N - examinovaná dívka Věková skupina 6 let 
T: Mám tady dvě skleničky, jednu pro sebe (A2) a druhou pro tebe (AI). Dáš si se 
mnou limonádu? 
N: Hmm. 
T: Je jahodová. Naleju ti, chceš? 
N: (kývá na souhlas) 
T: Naleju nám stejně, aby to bylo spravedlivé, ale kontroluj mě, abych tě třeba 
neošidila. Naleju přibližně stejné množství limonády do AI i do A2 
Tak co myslíš, máme stejně? 
N: Hmm. Jo. 
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T: A jak jsi to poznala? To já ani tak rychle nepoznám. 
N: Protože vidim že máme stejný to... 
T: Klidně mi to ukaž na té skleničce. 
N: Mmm..nevim. 
T: A co když se podíváš sem. Ukazuji na hladinu limonády v obou sklenicích 
Kam až sahá ta limonáda? 
N: Já mám o trošku víc (AI). 
T: Tak já si přidám. Doleji obsah A2 na stejnou úroveň jako je v AI 
Teď máme stejně? 
N: Jo. Stejně. Tady. 
T: Máš pravdu. To jsi dobře poznala. Ale víš co, já vlastně tuhle skleničku vůbec 
nemám ráda. Mně se z ní špatně pije. Vyměním si jí, nevadí? 
N: Ne, nevadí. 
T: Přeleju si tu svojí limonádu do nový skleničky (B). Dívej. -Přelévám obsah A2 do 
B 
Tak a co.. 
N: ..ty máš víc! 
T: Čeho mám víc? 
N: Limonády. 
T: No to je bezva! Tak já mám víc? To jsem ráda. Jahodová mi chutná. No počkej 
ale, nejdřív jsme měly... 
N: ..Stejně. 
T: Ano, stejně. A jak je to teď? 
N: Ty máš víc a já mám míň. 
T: A jak se to stalo? Nebo jak jsi to vlastně poznala? Tomu nějak nerozumím. 
N: Protože tvoje sklenička (B) je..vyšší a moje (AI) je nízká. 
T: Aha, a tak kdybych si přinesla ještě větší skleničku, tak by mi limonády přibylo 
ještě víc, než v téhle? 
N: Hm. 
T: Tak už tomu rozumim. Takže já bych teď musela vypít víc limonády než ty, 
kdybychom chtěli vypít všechnu limonádu. Nebo ne? 
N: Jo. 
T: Když jsme nejdřív měli stejně limonády a já mám teď víc, tak to znamená, že 
v mé (B) skleničce limonády odněkud přibylo. Nebo jak je to? Co myslíš? 
N: Nevím. 
T: Může se stát, že ve skleničce limonády přibude? 
N: Když to přelejeme do týhle skleničky (A2), tak tam bude míň limonády. 
T: Tak to zkusíme. (Z B do A2) Říkáš, že když přelejeme mojí limonádu zpátky do 
první skleničky, že jí bude míň. Přelévám obsah B zpět do A2 
Je tam míň? 
N: Teď máme stejně. 
T: Hm, teď ano. Pozorně se dívej, co se stane, když to svoje „stejně" limonády teď 
přeleju do mé oblíbené skleničky (B). Opravdu se dívej, protože já moc potřebuju, 
abys mi pomohla uhádnout, co se s tou limonádou stane. 
N: Protože je hubenější (B) a tak je tam víc vody, tahleta je tlustá (AI) a tak se to víc 
rozšíří do strany a tohleto..hmm. 
T: No já myslím, že to říkáš správně. To sis všimla moc dobře. Ale stejně mi nejde 
do hlavy, jestli to opravdu znamená, že já mám víc limonády. Jestli náhodou v mojí 
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skleničce není stejně a... 
N: Jo. 
T: Říkáš že jo? Stejně? Máš pravdu. Máme obě stejně limonády. Takže je to tím, 
jaká je ta sklenička? 
N: Jo. 
T: Tak já myslím, že jsme to zvládly. Děkuju ti. To jsem si našla chytrého 
pomocníka. A jak jsi to tak rychle uhodla? 
N: Bratříček mi to řekl. 
T: A na čem ti to ukázal? 
N: No, on mi to jen tak řek. 
T: A povíš mi, co ti řekl? Já bych to také ráda znala. 
N: No, že když je vyšší sklenička tak je tam víc vody a přitom je tam stejně. 
T: Aha, tím myslíš, že v té vyšší a hubené skleničce to jenom tak vypadá. 
N: No. 
T: No a co když vám paní učitelka při obědě nalévá čaj. Nalévá ho ze džbánku do 
hrníčku? 
N: Hm. 
T: A když ti ze džbánku naleje čaj do hrníčku, tak v jejím džbánku čaj přibude nebo 
ubude? Nebo je v něm pořád stejně? 
N: Paní učitelka tam má víc a já míň. 
T: Ano, a když ti naleje, tak jí ve džbánku ubude nebo přibude? 
N: Ubude. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2 

Korálky: 
T: Tak jsme si spočítaly korálky. Každá máme ve své skleničce 9 korálků, to jsme 
spočítaly. Má jedna z nás víc? 
N: Stejně. 
T: Správně, ty máš devět a já mám devět. To jsme spočítaly. Zkus ale ty svoje korále 
přesypat do téhle skleničky (B). Všechny. Uvidíme, co se pak stane. Pomůžeš mi na 
to přijít. - N. přesypává korále z AI do B 
Tak a je hotovo. A řekni mi, když se na ty dvě skleničky (A2, B) teď díváš, jestli 
máme pořád stejně korálků. 
N: Jo. 
T: A podle čeho to poznáš? 
N: Že tadyta sklenička je hubená (B) a tak se na sebe takhle naskládaj a tadyta (A2) 
je taková úzká.. N. rukama zdůrazňuje průměr sklenice B a A2 
T: ..počkej, úzká? Tahle je hubená (B) a tahle (A2) je? 
N: Tlustá. 
T: Výborně. 
N: A tam se prostě ty korálky takhle do stran naskládaj. 
T: Ale to úplně vypadá, že ty jich máš víc. Máš jich stejně jako já? 
N: Jo. 
T: A mohlo by se stát, že by ve tvé skleničce korálků přibylo? Představ si, že vám 
každému paní učitelka dá stejný počet korálků a jeden tvůj kamarád by pak zjistil, že 
má víc korálků než vy ostatní. Jak by se to mohlo stát? 
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N: No...spíš by tam měl víc korálků, kdyby mu tam paní učitelka dala víc. 
T: A sami od sebe by tam ty korálky nepřibyly? 
N: To ne. 
Experiment 5B MŠ P6 
T - examinátor; A - examinovaný 
chlapec 

Věková skupina 6 let 

T: Arture, co bys tomu řekl, kdybychom si nalili limonádu. Jednu pro tebe (AI) a 
jednu pro mě (A2). Ale nalejem si stejně, abychom si nezáviděli. Kontroluj mě, 
abych tě neošidila. 
A: Jo, dobře. Stejně. 
T: Jak to poznáš? 
A: Protože tady tohle je stejný. Prstem ukazuje na hladinu limonády v AI a A2 
T: Dobře, a já ti teď povím, že z téhle skleničky (A2) se mi nepije dobře. Vzala bych 
si raději tuhle (B), z té se pije mnohem lip. Můžu? Ukáži sklenici B 
A: Jó. 
T: Tak já si přeliju všechnu limonádu sem, ale dívej se prosím, co se teď stane. 
Přeliju obsah A2 do B 
Já tomu totiž moc nerozumím. 
A: Tady je velká (B) a tady je málo (AI). 
T: A máme oba pořád stejně? 
A: Ne. 
T: A kdo má tedy víc a kdo má míň? 
A: Já a ty máš moc. 
T: Mám víc než ty? 
A: Jo. 
T: A jak se to pozná, A.? 
A: Protože jak přeleješ tu limonádu, tak to je ještě vyšší. 
T: Co je vyšší? 
A: Mmm...Hrníček. Ukazuje na B 
T: A znamená to, že v mém hrníčku (B) je víc limonády než ve tvým? 
A: (kýve hlavou)..Ne. Protože tady je hodně (B) a tady je málo (AI). 
T: Kdybychom teď pili tu svou limonádu a měli bychom každý tu svou skleničku, 
kdo by jí musel vypít víc? Zdůrazním AI a B vedle sebe 
A: Ty. 
T: A proč? 
A: Já nevím. 
T: Ale jak se to stalo, že já mám víc? 
A: Protože si to z týhle (A2) skleničky sem nalila (B). 
T: A tím nalitím limonády v mém hrníčku přibylo? 
A: Jo. 
T: Ale čím to je, že mám víc než ty? 
A: Protože ten hrníček (B) je velkej. 
T: A máme jen jiné hrníčky, nebo mám víc limonády než ty? 
A: Víc limonády. 
T: Tak tam limonáda přibyla nějakým kouzlem? Vždyť nejdřív jsme jí měli stejně. 
Dívej. Zopakuji část experimentu: limonádu v AI ponechám a obsah sklenice B 
přeliju zpět do A2 
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Teď máme limonádu ve stejných skleničkách (AI, 2). Máme oba stejně limonády? 
A: Ano. 
T: A já teď znovu přeliju svou limonádu do té nové sleničky a ty se dívej, co se stane 
a jak. Ještě jednou a pomalu přeliji celý obsah zA2 do B a žádám A. aby pozorně 
sledoval změnu 
Mám teď víc limonády? 
A: Ano. 
T: A kdybychom tuhle limonádu (z B) přelili ještě do větší skleničky, měli bychom jí 
pak zase ještě víc? 
A: (neví) 
T: Víš, jaký má paní učitelka džbánek, ze kterého vám při svačině nalévá čaj? 
A: Jo. A já..já mám takový džbánek, kde je míň vody a pak se stane, že je plný vody. 
T: A když vám paní učitelka nalévá čaj z jejího džbánku do hrníčku, tak ve tvém 
hrníčku pak přibude čaje? 
A: Jo a víc. 
T: Čeho víc? 
A: Čaj. 
T: A může tam přibýt sám od sebe, bez toho, aby ho tam paní učitelka nalila. 
A: Ne. 
T: Správně. To ne. Ale když máme limonádu v těhle skleničkách (AI, A2), tak 
musíme oba pít stejně, abychom ji oba všechnu vypili. 
A: Jo. 
T: A já jí jenom přeleju do jiné skleničky (B) a to mi pak říkáš, že jí mám víc. A jak 
přibyla ta limonáda? Kde se tam vzala limonáda navíc? Vždyť před chvílí jí bylo 
stejně. 
A: Tady už jí je ale hodně. Ale chybí tady trochu. A.mluví o sklenici B, pak ukazuje 
na její okraj a místo mezi ním a hladinou tekutiny 
T: A kolik chybí ve tvé skleničce? 
A: Hodně, víc. 
T: Ve tvé skleničce chybí víc. Aha. A podle toho poznáš, že máš míň limonády, než 
já? 
A: Ne....Ty máš moc a já mám míň. 
T: A podle čeho jsi to poznal. Ukaž mi to na té skleničce. 
A: Že ty si to přelila a teď to máš ve velkým hrnečku (B). 
T: A jak to, že ve velkém hrnečku je víc limonády, než jí bylo v malém hrnečku? 
A: Protože ty jsi jí přelila. 
T: Já jsem ale přelévala stejně limonády, kolik jsi jí měl ty. 
A: Já jí mám míň a ty j í máš víc. Jo. 
T: Určitě? A ta limonáda přibyla nějakým kouzlem? 
A: Já udělám doma lektvar, tam přidám semínka no a je kouzlo. 
T: A ty jsi viděl, že bych tady takhle čarovala? 
A: Ne. 
T: Takže to asi nebude kouzlo. 
A: Já nevím.... 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2 
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Korálky: 
T: Máme stejně korálků oba? 
A: Ano. 
T: A jak to víme? 
A: Spočítali. 
T: Já s nimi udělám to, co jsem udělala s limonádou. Tuhle skleničku moc nemám 
ráda. Dám svoje korálky do téhle druhé. Přesypávám obsah A2 do B 
Kdo má víc? 
A: Ty. 
T: Jak se to stalo? 
A: Protože ty jsi je přisypala. 
T: A to znamená, že mám víc než ty? 
A: Jo. 
T: Ale já ti připomenu, že jsme je nejdřív počítali. Je to pravda? 
A: Jo. 
T: A když jsme je počítali, tak co nám vyšlo? 
A: Stejně 
T: Správně. Zkusíme si to s tou novou skleničkou ještě jednou. Abychom si byli jistí, 
že víme, co se stalo. Tentokrát své korále z B vracím zpět do A2, z AI pak přesypeme 
korále do B 
Máme i teď pořád stejně? 
A: Ne. 
T: Ty myslíš že ne? 
A: Já mám víc. Ukazuje na svou sklenici - na B 
T: Tobě přibylo korálků? 
A: Jo. 
T: Co kdybychom je teď vyndali a spočítali? Já spočítám svoje korálky a ty svoje. A 
když říkáš, že máš víc, tak asi budeš mít větší číslo. Jo? 
A: Jo. 

Korále jsme spočítali, každý ze své skleničky, vyndavali jsme je po jednom, oba 
shodně 

T: No, tak co vyšlo? 
A: Že máme oba dva hodně korálků. 
T: Ale kolik? 
A: Devět. 
T: Takže máme oba? 
A: Hodně. 
T: Máme oba stejně? Já mám devět a ty máš devět. Kdo má víc? 
A: My dva. 
T: Máme stejně? 
A: Jo. 

Korálky teď znovu stejným způsobem jako poprvé vhazujeme do sklenic, A. do B, já 
do A2 

T: Máme pořád stejně? 
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A: Ne. Já mám víc. 
T: Jak to, když při počítání nám vyšlo stejně? 
A: Já mám devět a já si je přisypal. 
T: A ty bys teď ze svých korálků udělal delší řetízek? 
A: Jo. 
T: A tobě se A. už někdy stalo, že ti korálků samo od sebe přibylo? 
A: Jo. Já sem měl malej hrníček a pak sem to přesypal do takhle velkýho (rukama 
ukazuje jak - cca 30 cm) a bylo tam víc a pak jsem to přesypal do ještě většího a tam 
bylo pak 
víc-víc. 
T: Tak to bychom mohli ty naše korálky přesypat do větší nádoby, pak ještě do větší 
a měli bychom pořád víc a víc korálků, až bychom s nimi třeba naplnili celý 
náklaďák, je to tak? 
A: (váhá) Ne. 
T: Já si taky myslím, že tak to není. My máme oba i teď stejně korálků. Je to jen tou 
skleničkou. 
A: Aha aha. 
T: Jen to vypadá, že máš víc, protože tahle sklenička (B) je víc hubená, tak se do ní 
ty korálky musí naskládat víc na sebe do výšky, ale v té mé skleničce, která je tlustá 
se rozkutálí do stran. Ale jak v tvojí tak v mojí je stejně korálků. Jen si na sebe jinak 
posedaly. Rozumíš tomu? 
A: Jo. 
Experiment 6A ZŠ P6 
T - Tereza, S - examinovaná dívka Věková skupina 6,5 roku 
T: Dáme si spolu jahodovou limonádu? Na eju tobě i sobě stejně, ale s tím mi musíš 
pomoct. Tak nejdřív tobě (AI). Nalévám limonádu do AI. 
Stačí? 
S: Ano. 
T: A teď sobě (A2). Nalévám stejný obsah jako v AI také do A2. 
Máme teď prosím stejně? 
S: Ano. 
T: Jak se tohle poznává? 
S: Protože...(ukazuje na hladiny limonád v AI a A2) 
T: Dobře. To máš pravdu. Teď máme obě stejně. 
S: Teď bych ti chtěla ukázat něco, čemu moc nerozumím. Chtěla bych, abys mi s tím 
pomohla. Tak se dívej. Mám tu jinou skleničku. Svou oblíbenou (B). A aby mi ta 
moje limonáda chutnala, tak si jí musím přelít do téhle skleničky (z A2 do B). 
S: Dobře. 
T: No, tak se prosím tě dívej, co se stane. Přelévám obsah A2 do B. 
Tak a už jí tam mám všechnu (v B). Změnilo se něco? Co se nám to teď s tou 
limonádou stalo? 
S: Stalo se to, že vy máte větší skleničku (B). 
T: A mám pořád stejně limonády jako ty? 
S: Máte víc. 
T: To znamená, že kdybys měla velikou žízeň, přišla bys domů a tam bys našla tyhle 
dvě skleničky s limonádou. Kterou bys vybrala, aby ses víc napila? 
S: Tuhle (B). 
T: Takže si skutečně myslíš, že mám víc. Jak se to ale stalo? Vždyť já jsem přece na 
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začátku (v A2) měla stejně. Znovu S. ukážu sklenici A2 vedle AI. 
S: Protože ta sklenička je úzká. Mluví o B. 
T: A je vyšší než ta tvoje (AI)? 
S: Ano. 
T: A kvůli tomu v ní přibylo víc limonády? 
S: Hm. 
T: Dobře. Ale tahle stejná limonáda (z B), byla nejdřív v téhle skleničce (A2). 
S: Jo. 
T: A tam (v A2) jsem jí měla méně, než jí mám v té nové skleničce (B)? 
S: Ano. 
T: Tak se dívej, co se stane s limonádou, když jí přelévám. Přelévám obsah B zpět do 
A2. 
Máme stejně? 
S: Ano. 
T: Tak a j á j i teď jeď ještě jednou budu přelévat do té nové skleničky. Ty se prosím 
za mě pozorně dívej, co se s tou limonádou stane, že jí pak nakonec bude víc. 
Přelévám obsah A2 naposledy do B. 
S: Máš víc. 
T: Jak to? Tomu nerozumím. 
S: (chvíli mlčí a přemýšlí) 
T: Tak to společně zkusíme vykoumat. Není to tak, že máme obě stejně? Nebo tam 
funguje kouzlo, které přičaruje víc limonády? Odkud tam ta limonáda asi tak mohla 
přibýt? 
S: Já nevím. 
T: Já už jsem na to přišla. Tak já ti řeknu, jak to je. Ukazuji AI a A2 vedle sebe. 
Když máme stejnou skleničku a máme v ní stejně limonády.. 
S: (přeruší mne) No protože je tlustější. (AI je tlustší než B) 
T: A když máme jiné skleničky... 
S: (přeruší mne znovu) Jenom to tak vypadá. 
T: Proč to tak vypadá? 
S: (přemýšlí) 
T: Tak třeba, je to kvůli té skleničce? 
S: Ano. 
T: Ano, máš pravdu, tahle sklenička je totiž tlustá (AI a A2) a ta druhá (B) hubená a 
vysoká, proto v ní limonáda vypadá jinak a vystoupá takhle vysoko. 
Jak by se mohlo stát, že při přelévání limonády z jedné skleničky do druhé, by nám 
té limonády přibylo? Mohlo by se tohle stát? 
S: Ne. 
T: Ani doma se ti to nestalo? 
S: Ne. 
T: A jak bych to mohla udělat, kdybych chtěla, aby v mé skleničce bylo opravdu víc 
limonády než v té tvé? 
S: Přilejt tam trošku tý limonády. 
T: Třeba z lahve? 
S: Ano. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2. 
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T: Máme obě stejně korálků? 
S: Myslím, že ano. 
T: A podle čeho to poznáš? 
S: (chvíli přemýšlí) Protože to je stejně vysoko. S. ukazuje prstem na podobně 
naplněné sklenice AI a A2. 
T: A co takhle, kdybych ti připomněla, že jsme je teď spočítaly? Kolik jsme jich 
napočítaly? 
S: Devět. 
T: Ty jsi napočítala devět a já také devět. Je to pravda? 
S: Hm. 
T: A to znamená, že máme stejně? 
S: (kýve hlavou na souhlas) 
T: A co kdybys ty měla devět a já osm? Měly bychom stejně? 
S: Ne. 
T: A kdo by měl víc? 
S: Já bych měla víc. 
T: A o kolik? 
S: O jeden. 
T: Výborně. Takže teď máme obě stejně. Na tom se tedy shodneme. Ale já teď 
všechny své korálky přesypu do té mé oblíbenější sklenice. Přesypávám korále z A2 
doB. 
Máme pořád obě stejně? 
S: Máme, akorát že tahle sklenička je hubená (B), tak to je vysoko. 
T: Aha, a co kdybych já teď spočítala korálky z mé skleničky (B) a ty ty svoje (z 
AI). Vyšlo by nám stejně? 
S: Ano. 
T: Kolik by vyšlo? 
S: No, devět. 
T: A co kdyby mi přeci jen vyšlo deset korálků a tobě devět? Co by to znamenalo? 
S: No, že vy máte o jeden víc. 
T: A mohlo by se to stát? Mohla bych teď najednou zjistit, že mám o jeden víc? 
S: (kýve hlavou, že ne) 
T: A co kdybych si jeden korálek teď do skleničky potají přidala? 
S: Tak byste měla deset. 
T: A doma se ti už někdy stalo, že bys chtěla dát do skleničky nebo do misky stejný 
počet korálků, ale v každé nádobě by korálky sahaly jinak vysoko? 
S: (chvíli přemýšlí) 
T: Nebo něco podobného. Nemusí to být s korálkama. 
S: Nevím. Asi ne. 
Experiment 6B ZŠ P6 
T - Tereza, F - examinovaný chlapec Věková skupina 6,5 roku 
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T: Naleju nám oběma teď tu limonádu. Tobě sem (AI) a sobě do vlastní skleničky 
(A2). 
Tak co myslíš, máme oba stejně? 
F: Ano. 
T: A podle čeho to poznáš? 
F: Podle toho, že ta voda je stejně tady i tady. Ukazuje na obě sklenice s limonádou. 
T: Kam se díváš, když to chceš porovnat? 
F: Když to chci porovnat, tak se dívám tady na ty skleničky a vidim, že tady je ta 
voda a tady taky (v A1 a A2), tak to je stejně. Nyní ukazuje na výšku hladiny v AI i 
A2. 
T: Ty jsi šikula. Ale budeš mi umět pomoct i s touhle skleničkou (B)? Já jí mám totiž 
radši. Ukazuji F. sklenici B. 
Tak si svou limonádu přeleju do ní. Do ní přelévám obsah A2. 
Co se teď stalo? Co se změnilo? 
F: Myslím, že se změnilo to, že vy jste tam nalila do nový skleničky (B) a taje 
vysokejší a potom, že tam je víc než tady. 
T: A můžeš se taky podívat na skleničky shora? V čem jsou ještě jiné? 
F: Ještě že, hmm.. Je tam víc vody než tam. 
T: A v čem jsou ještě jiné? Není jedna z nich hubenější? 
F: Jo je, tahle (B). 
T: Zkus mi ještě víc popsat ty skleničky. 
F: No, tadyta je taková malá a tlustší, taková připláclá. A tahle je taková hubenější a 
vytáhlá. Pokládá dlaň na hranu sklenice AI, klouže rukou po stěně B ode dna 
nahoru. 
T: Dobře. Zajímá mě, jestli mám víc limonády než ty. 
F: (chvíli přemýšlí), Hm, asi jo. Protože tady to je vyšší (B) a tady nižší (AI), takže 
myslim, že je to vyšší, no. 
T: A znamená to, že já mám víc limonády než ty. 
F: Myslim že ne, že máme asi stejně a že to je tím, že tamta(B) je vyšší a když tam 
...(přemýšlí)...jo, když tadyta (AI) je připláclá, tak tadyta vysokejší (B) tam má víc 
vody, kdyby to bylo takhle stejný, tak by tam bylo stejně. Nyní ukazuje na a mluví o 
hladině limonády. 
T: No, z toho jsem tedy pěkně zmatená. Ale myslím, že na to jdeš dobře. Tak já se tě 
na něco zeptám, abych si byla jistá, že ti dobře rozumím. My jsme nejdřív měli 
stejně. Pak jsem limonádu přelila do nové skleničky. A ty teď říkáš, že mám víc 
limonády.. 
F: (přeruší mne) Ne. Máme stejně limonády. 
Já vám to vysvětlím. Když to je takhle připláclý a takový kulatý, takhle dokolečka. 
Popisuje AI. 
No a tadyta (B) není, a když tam je třeba takhle vody, tak vono, kdyby to bylo takhle 
vysoký, tak by to bylo stejný. Ale když je to ta vysokejší, tak je to tak, že tam je víc 
vody, teda ne víc jako, ale vypadá to jenom. Ukazuje na sklenici B v místě, které je 
na úrovni hladiny limonády v AI. 
T: Takže já nemám víc limonády? 
F: (koutí hlavou, že ne) 
T: Máme pořád stejně? 
F: Ne, ono to je tak. Tadyta je víc připláclá a když je takhle připláclá, tak ta voda jde 
takhle. Popisuje AI. Pokládá dlaň na její okraje, ukazuje, jak je „připláclá". 
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Ukazuje prsty máchavým pohybem od sebe, jak se voda v „připláclé" skleničce 
rozlévá do stran. 
T: Představ si, že běháš celý den venku s klukama a pak se vrátíš domů s velkou 
žízní. Doma najdeš ležet tyhle dvě skleničky s limonádou. Kterou si vybereš, aby ses 
víc napil? 
F: Tuhle. (AI) 
T: Je a proč? 
F: No, my máme stejně, ale když je jako vysokejší, tak nejde o to, kolik tam nalejete 
vody, ale prostě, když tadyta (B) je míň spláclá. A když do ní nalejete stejně vody, 
tak je tam stejnak víc. Stále mluví o B. 
T: Aha, takže tady (B) je limonády víc než tady(A 1)? 
F: No asi to tak je. Koukejte, já vám k tomu ještě něco řeknu. Tadyta (AI) kdyby 
nebyla takhle připláclá, kdyby byla takhle stejně (jako B) tak by bylo stejně takhle 
jako tady. Ukazuje na AI, jak by byla vysoká, kdyby vypadala jako B. Dále ukazuje, 
kam by sahala voda v AI, kdyby byla stejně tvarovaná jako B. Vychází mu stejná 
úroveň hladiny v A! (modifikované v představách) jako je v B. 
T: Hm, správně. Taky si to myslím. Ty kdybys měl stejnou skleničku jako já (B) a 
přelil bys do ní svou limonádu (z AI), taky by byla stejně vysoko, jako je limonáda 
v mé sklenici (B). 
Takže z toho, co mi říkáš mi vyplývá, že záleží na tom, jak ta sklenička vypadá. 
Podle toho, jak vypadá sklenička, tak podle toho v ní jinak vypadá limonáda. 
Ale máme pořád stejně limonády? Je tam pořád stejně toho, co jsme tam nalili? 
F: Ne. Protože když tadyta je spláclá, tak tam se naleje voda jako taky. Já, já už vím, 
co chci říct, ale nevim jak. 
T: Podívej se..Tak si to zopakujeme. Já naleju svou limonádu zpátky do první 
skleničky, z B do A2. 
Máme teď stejně? 
F: Ano. Už vim, už vim. Jo. Tahle je připláclá a tahle vytáhlejší. Takže to nezáleží, 
kolik tam dáte vody. Ale tady (v AI) bude takhle a tady (v B) takhle. Ukazuje na 
místa u AI a B, kam dosahuje hladina vody, která je podle něj ovlivněná tvarem 
sklenice. 
T: Já ti asi rozumím. Myslím, že máš pravdu a že nad tím správně přemýšlíš. Ale 
není mi jasné, když mi pak říkáš, že já mám víc limonády. Jako by v mé skleničce 
tím přeléváním nějak limonády přibylo. Je to tak? 
F: To jsem vlastně řekl špatně. 
T: Bude v téhle skleničce (v A2) stejně limonády, až ji tam přeliju, jako je jí teď tady 
(v B)? 
F: Bude tam stejně. To jsem právě řekl špatně. Je tam pořád stejně jako tady (v B 
jako v A2). Akorát že to je tady. Nyní ukazuje na výšku hladiny v B. Zdůrazňuje ji, 
protože je výš než v AI, ale říká, že limonády je stejně. 
T: Výborně. Takže limonády máme pořád stejně. Jenom jinak vypadá, když jí 
přelijeme do jiné skleničky (B). 
Mohlo by se nějak stát, že já bych skutečně měla víc limonády (vB), než jsem jí měla 
tady (v A2)? 
F: To já teď zrovna nevim. 
T: Může tím přeléváním sama od sebe limonáda přibýt? 
F: Ne. 
T: Takže ať jí budeme přelévat kamkoliv, tak vždycky jí bude stejně? 
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F: Jo. 
T: A jak bys to udělal, abych já měla teď víc než ty? Teď máme stěně, viď? 
F: Ano. 
T: A jak bys to udělal, kdybys chtěl švindlovat a udělat to tak, abych já měla opravdu 
víc limonády než ty? 
F: No, tak kdybyste tu limonádu nalila zpátky tam (z B do A2), tak já bych sem nalil 
trochu (do B), tak pak, kdybyste to přelila (zpět z A2 do B), tak byste měla víc. 
Ukazuje, jak by použil opodál stojící láhev se zbytkem limonády a nalil by trochu do 
prázdné B. 
T: No, to je chytré. To bych pak měla víc než ty. Představ si, že máte v kuchyni 
připraven džbánek s limonádou a maminka tobě i sobě naleje stejně. Říká ti, že vám 
oběma dala stejně, ale v její sklenici to vypadá, že má víc. Jak by ta její sklenice 
vypadala? A ta tvoje? 
F: No, to se mi nestalo. 
T: Tak když si to představíš? 
F: To by musela být připláclá a její vytáhlejší. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2 

T: Máme oba stejně korálků? 
F: Ano, devět. 
T: A co kdybys měl deset a já devět? 
F: No, tak to bych měl o jeden víc. 
T: Teda tobě to počítání jde. 
F: Takže máme stejně. Máme devět. 
Teď prosím tě přesypej svoje korále do téhle skleničky (B). 
Co se teď změnilo? Máš víc? 
F: Ne, máme oba stejně. A je to tim, že já vim, že to vypadá, že mám víc, akorát že 
to je tim, že ne že je vysoká, ale tim, že je takhle hubená. Ukazuje pohybem prstů, jak 
se musí korále naskládat do hubené skleničky B na sebe. 
Tak proto to připadá, že to je víc. 
T: Když teď já spočítám korálky ze své skleničky a ty ze své, tak kolik nám oběma 
vyjde? 
F: Vlastně devět. 
T: Dobře. Ale co kdyby ti teď najednou vyšlo deset? Mohlo by se to stát? 
F: Ne, to by jedině bylo tak, že bysem si vzal třeba jeden korálek, abysem měl víc. 
T: No a nemohl by tam ten korálek přibýt sám od sebe? 
F: To ne. 
T: Vám se doma nikdy nestalo, že když jste měli doma na míse třeba kaštánky a že 
by vám na té míse třeba přes noc kaštanů přibylo? 
F: Ne. 
T: A co kdybych teď zas já ty svoje korálky přesypala třeba do takhle velké sklenice? 
Naznačím rukama výšku a šířku hodně velké nádoby. Měla bych pak víc korálků? 

Experiment 7A ZŠ P6 
T - Tereza, K - examinovaná dívka Věková skupina 7 let 
T: Dáme si každá limonádu. Já naleju do tvé skleničky (AI) a pak do té mé (A2). A 
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kontroluj mě prosím, jestli máme obě stejně. Nalévám limonádu do obou sklenic tak, 
aby v AI i v A2 bylo stejně. 
Máme stejně, nebo ne? 
K: Ano. 
T: Můžeš mi říct, podle čeho jsi poznala, že máme obě stejně? 
K: Protože máme tohle .. 
T: Můžeš to ukázat prstem na té skleničce, jestli se nemůžeš vzpomenout na nějaké 
slovíčko. 
K: (ukazuje prstem na výšku hladiny v AI a pak v A2) 
T: Aha, tak ty kontroluješ, jak vysoko vystoupala hladina limonády ve tvé (AI) a 
v mé (A2) skleničce. A co bys o tom řekla? Jsou stejně vysoko, nebo vystoupala 
tvoje limonáda výš? 
K: Ano, jsou stejně. 
T: Ano, jsou. Dobře. Teď ale přijde něco, s čím si nevím rady. Tuhle skleničku (A2) 
totiž nemám ráda. Přinesla jsem si náhradní (B). Tak já si limonádu přeleju do ní, 
nevadí? 
K: Ne. 
T: Souhlasily jsme spolu, že teď máme obě stejně. Dívej se ale, co se stane teď. 
Přelévám obsah A2 do B. 
No a teď mi zkus říct, čeho sis všimla. Co se stalo? Je něco jinak? 
K: Tady už je víc. Ukazuje na sklenici B. 
T: A co ti to napovědělo, že tady (v B) je víc? 
K: Že tady je to jiný. Ukazuje na hladniny limonád v AI a B. 
T: Aha, a ta hladina v mé skleničce (v B) je výš nebo níž než v té tvé? 
K: Vyšší. Nyní ukazuje prstem na hladinu v B. 
T: Máš pravdu, to ano. A znamená to, že já mám teď víc limonády než ty? 
K: Znamená. 
T: A když se tě zeptám, kterou skleničku by sis vybrala, kdybys přišla domů z hřiště 
hodně žíznivá. 
K: (ukazuje prstem na B) 
T: Hm, tak to znamená, že z téhle skleničky (B) se teď dá vypít víc limonády, než 
z té tvé (AI)? 
K: Ano. 
T: A jak se to stalo, že tady (B) je teď najednou víc? Kde byla ta limonáda na 
začátku? 
K: (ukazuje na vedle stojící A2) 
T: Správně. A to jsme jí měly ještě stejně? 
K: Ano. 
T: A pak jsem udělala co? 
K: Přelila. Naznačí přelití pohybem ruky do oblouku nad mezi A2 a B. 
T: Správně. Tak já jsem svou limonádu přelila do nové skleničky (z A2 do B) a 
najednou jí mám víc než ty. 
K: Hm. 
T: To je nějaké divné. To by znamenalo, že v té (B) skleničce ta limonáda nějak 
sama přibyla. Ukazuji K. sklenici B. 
Vždyť v téhle skleničce (A2) jsme ještě měly stejně. Vedle AI a B postavím pro 
připomenutí znovu A2. 
A po přelití (do B) jí mám podle tebe víc. Mně se to zdá divné. 
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K: Hm. 
T: Může se stát, že ve sklenici limonáda sama přibude? 
K: Ano. 
T: Může. Aha. A jak se to stane? 
K: Že je větší. 
T: A to, že je větší znamená, že v ní je víc limonády? 
K: (kroutí hlavou, že ne) 
T: Tak abychom z toho nebyly úplně zmatené, tak si to raději ukážeme ještě jednou. 
Tak, na začátku, jak jsi už říkala, jsme měly tyhle dvě skleničky (AI, A2) a to jsme 
měly stejně. Přímo vedle sebe postavím AI a A2. 
Tak se podíváme, jestli to pořád platí. Naleju tu svou limonádu zpátky a ty se dívej, 
co se s ní stane. Pak mi to povíš, protože já sama se dívat nemůžu. Přelévám 
limonádu z B zpět do A2. 
Tak a máme zase stejně? 
K: Ano. 
T: Kam ale zmizela ta limonáda, která byla v téhle skleničce (B) navíc? Říkala jsi 
přece, že tady (B) jsem jí měla víc. 
K: (dívá se na skleničky, přemýšlí, zatím neodpovídá) 
T: Nevíš? Jestli tam nebude někde nějaký problém. 
Tak a teď už na to určitě přijdeme, protože se znovu podíváme, jak přibude 
limonáda, když jí naléváme do té větší sklenice (B), jak ty říkáš. Dívej se, teď máme 
stejně a co se stane, když jí přelejeme do nové sklenice? Přelévám limonádu zpět 
z A2 do B. 
Je jí tam stejně? 
K: Ne. 
T: A kde je jí víc? 
K: Tady. (ukazuje na B) 
T: Když jsme měly limonádu v mé staré skleničce (A2), tak jsme měly stejně. Teď 
mám víc (v B) než ty. Mám tady (B) víc, než kolik jsem měla tady (A2)? 
K: (mlčí, sleduje skleničky, přemýšlí) 
T: Tak jak se rozhodneme? Máme teď stejně limonády (v AI a B), když víme, že 
v těchto skleničkách (v AI a A2) jsme stejně měly? Všechny 3 skleničky nechávám 
stát vedle sebe. 
K: Teď už nemáme. 
T: Co nemáme? Nemáme stejně? 
K: Nemáme stejně. 
T: Tak víš co? Podívej se ještě jednou pořádně na ty skleničky. V čem jsou jiné třeba 
takhle shora? Podívej se takhle shora. 
K: (chvílí pozoruje a přemýšlí) Jé, už vím. 
T: A co tě teď napadlo? 
K: Že jak je tenčí, že musí to víc nastoupit nahoru. K. ukazuje shora na B, rukama 
zdůrazňuje její průměr. Pak udělá rukou pohyb ode dna až k výšce hladiny limonády 
vB. 
T: Teda to je nápad. To mě také napadlo. Ta moje sklenička (B) je úzká a vysoká a ta 
tvoje je široká a nízká. Takže co se s limonádou stane v té mé skleničce (B)? 
K: Že jak je tenčí, tak musí postoupit nahoru. T: A proto je takhle vysoko. Správně. 
Vidíš to, že jsme na něco přišly. A máme teď stejně limonády? Nebo mám víc? 
K: (chvíli váhá) Víc. 
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T: Víc? A není ta limonáda vysoko jen proto, že ta sklenička (B) je jiná? Možná 
máme stejně. Jen v té mé skleničce (B) to vypadá, že jí je víc, protože tam ta 
limonáda musela vystoupat až takhle nahoru. Také zdůrazním výšku hladiny v B, ode 
dna až k hladině pohybem ruky. 
Co bys mi na to řekla? Myslíš, že mám pravdu? 
K: Hm. 
T: Já ti to ještě jednou ukážu. V těchto skleničkách (v AI a A2) jsme zatím vždycky 
měly stejně. V téhle skleničce (B) mám podle tebe víc. Je to tak? 
K: Ano. 
T: Takže když teď přeleju limonádu do staré skleničky (z B do A2), tak by hladina 
měla být výš, než ve tvé skleničce (AI), protože říkáš, že mám víc. Bude hladina 
výš, nebo ne? 
K: Ne. Bude stejně. 
T: Proč? 
K: Protože je tlustá. 
T: Aha, takže říkáš, že teď, když limonádu znovu přelijeme (do A2), tak jí bude 
stejně, jako jí bylo tady (v B)? 
K: Stejně. 
T: No, teď jsi na to přišla. Je j í stejně. Jak tady (A2), tak i tady (B). 
A co teď? Máme jiné skleničky (A1,B), ale máme stejně limonády? 
K: Jo, stejně. 
T: A řekneš mi, proč sis myslela, že v té mé nové skleničce je víc limonády? Už se ti 
někdy stalo, že by limonáda sama... 
K: (přeruší mne) Nestalo. 
T: A jak by se mohlo stát, že bych já opravdu měla víc než ty? 
K: Nemohlo. 
T: A co třeba kouzlem? 
K: Ne! 
T: Na kouzla nevěříš? 
K: Neexistuje kouzlo. 
T: Kdybych si teď vzala tuhle láhev s limonádou a přilila si do své skleničky, měly 
bychom pak obě stejně? 
K: Ne, vy byste měla víc. 
T: Správně. 
Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2. 
T: Máme stejně korálků? 
K: (mlčí, prohlíží se skleničky AI, A2) 
T: Tak jestli nevíš, tak ti připomenu, že jsme je teď spočítaly. Já měla devět a ty 
devět. Máme stejně? 
K: Ano. 
T: Kdybys měla deset korálků a já devět, kdo by měl víc? 
K: Já. 
T: Správně a o kolik? 
K: (chvíli přemýšlí) 
T: Ty bys měla deset a já devět. O kolik bys měla víc? 
K: (přemýšlí, nyní neumí odpovědět) 
T: Já myslím, že bys měla víc o jeden korálek. Protože devět plus jedna je deset. Ale 
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to ty už ze školy určitě znáš. 
K: Jo. 
T: Ale my teď máme stěně. A víme to proto, že.. 
K: (doplní mě) Jsme je spočítaly. 
T: Výborně. Vyšlo nám oběma stejné číslo. Tak a teď ty prosím zkus přesypat 
všechny své korálky do téhle skleničky (B). Tu už znáš. K. přesypává své korálky 
z AI do B. 
Jsou tam všechny? 
K: Ano. 
T: Řekni mi, kdo má teď víc korálků? Mám já víc? 
K: Obě stejně. K. se dívá na sklenice, už ne jako když v nich byla limonáda - již ne 
tolik ze strany. 
T: A podle čeho jsi to poznala? 
K: Protože tahle sklenička (B) je tenčí. 
T: A co se v ní stalo s korálky? 
K: Že postoupily takhle nahoru. K. dělá rukou souvislý pohyb ode dna sklenice až do 
výšky posledního korálku. 
T: Správně. Jen vystoupaly nahoru, ale je jich stejně. Ale počkej, nemohl tam nějaký 
přibýt? 
K: Ne. 
T: A co kdybychom teď obě znovu své korálky spočítaly. Ty bys je spočítala ze své 
skleničky (B) a já bych spočítala ty, co jsou v mé skleničce (A2). Vyšlo by nám 
oběma stejně? 
K: Hm. 
T: Kolik by nám vyšlo? 
K: (přemýšlí) 
T: Bylo by to zase devět? 
K: Jo. 
T: Jak bys to zařídila, abys měla víc korálků? Třeba bys chtěla, abys vyhrála, až si je 
budeme počítat. Já třeba na chvíli odejdu za dveře. Co ty bys udělala? 
K: (jen vezme jeden korálek z mé sklenice A2 a přidá ho do své sklenice B) 

Experiment 7B ZŠP6 
T - Tereza, J - examinovaný chlapec Věková skupina 7 let 
T: Tak tohle je tvoje sklenička (AI), naleju ti. A teď sobě (A2). Naleju si stejně, aby 
to bylo spravedlivé. Říkej mi, kdy máme stejně. Nalévám limonádu nejdřív do AI, 
pak do A2, J. mě zastaví, když v A2 srovnám obsah limonády s AI. 
J: Teď! 
T: Teď máme stejně? 
J: Jo. 
T: Podle čeho to poznáš? Je to na té skleničce vidět? 
J: Jo, je. 
T: A kde? Klidně mi to jen ukaž. 
J: (ukáže na hladinu limonády na sklenici AI) 
T: Ano, tolik máš ty. Kde poznáš, kolik limonády mám nalito já? 
J: (nyní ukazuje na hladinu ve sklenici A2) 
T: Tak, správně. Je to stejné? 
J: Jo, máme stejně. 
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T: Správně. Šikulka. Teď to bude možná trošku těžší, ale my dva to určitě 
zvládneme. Víš, já mám s sebou lepší skleničku (B), tuhle (A2) totiž moc nemám 
ráda. Tak já si tu svou limonádu přeleju, ano? 
J: Jo. 
T: Tak se dívej, co se stane. Všechnu jí přeleju (do B). Přelévám obsah A2 do B. 
Změnilo se něco? 
J: Ano, změnilo se to, že ty máš teď víc. 
T: Čeho mám víc? 
J: Pití. 
T: Aha, to je bezva. Tak já změním skleničku a hned mám víc pití. Tak to jsem 
vlastně vydělala. Ale nejdřív jsme měli stejně. Teď mám víc? 
J: Hm. 
T: A jak se to stalo, že mám najednou víc? 
J: Mmm. Je. (začne se usmívat) Nemáš víc. Máme stejně. 
T: Tak pozor. To je změna. Takže já nemám víc než ty? 
J: Ne, to...to tak vypadá, protože tahle sklenička je hubená (B) a tahle tlustá (AI). 
T: To je nápad. Možná máš pravdu. Ale jak podle tloušťky skleničky poznáš, že je 
tam stejně limonády? 
J: No, tady je stejně (v B), ale to pití se takhle dá víc na sebe jako. J. krouží prstem 
kolem sklenice B ve spirále ode dna vzhůru. 
T: Takže v mé skleničce při přelévání nic navíc nepřibylo? Nejsem bohatší na 
limonádu než ty? 
J: Ne. 
T: A nemohlo by se to přece jen nějak udělat, aby v té mé skleničce bylo víc? 
J: To nevím. 
T: Co kouzlo? 
J: To ne! 
T: Sama od sebe tam ta limonáda nepřibude? 
J: To ne. 
T: A co kdybych teď na chvíli odešla za dveře? Jak bys to udělal, abych pak svou 
skleničku našla víc plnou? 
J: Tak bych použil tamtu. 
T: Tu v láhvi? 
J: Nalil bych ti víc. 
T: A už jsi někdy viděl, že bys nalil stejně limonády do dvou skleniček, ale v té jedné 
by to vypadalo, že jí je víc? 
J: Nevím. Jo, doma. Máme taky malý a velký různý skleničky. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2 

T: Máme oba stejně? 
J: Ano. 
T: A jak to víš? 
J: Protože to takhle vidím. Ukáže prstem nejdříve na AI, pak na A2 
T: A co kdybys to neviděl? Dovedl bys taky říct, že máme stejně? 
J: Ano. 
T: A podle čeho? 
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J: No protože jsme to počítali. 
T: Bezvadně. Kolik nám vyšlo? 
J: Devět. 
T: Oběma devět. To tedy znamená, že máme stejně? 
J: Jo. 
T: A co kdybych já měla deset a ty devět. 
J: Tak máš víc. 
T: O kolik? 
J: Mmm...o jeden 
T: A já teď zase udělám jednu zajímavou věc. Přesypu všechny svoje korálky do 
nové skleničky (B). Tyj í už vlastně znáš. Přesypávám obsah A2 do B. 
A řekni mi prosím tě, jestli mám teď víc. 
J: Ne, to je opravdu stejně. 
T: Ale vypadá to, že mám víc. 
J: No, ale máme stejně. 
T: A jak by jsi to vysvětlil třeba svojí mladší sestřičce, že to jen tak vypadá? 
J: No, já to poznám podle toho, že....my jsme měli oba stejně, jenže tahle (B) je 
taková úzká a tadyta (AI) je taková široká. Ukazuje šířku sklenic mezi palcem a 
ukazováčkem. 
Takže dohromady. Kdyby byla úzká, tak máme stejně, ale když je široká, tak taky 
stejně. 
T: A kdybych já teď spočítala korálky ve své sklenici (B) a ty ve své sklenici (A 1), 
kolik by nám oběma vyšlo? 
J: Mmm..Devět. 
T: Takže máme opravdu oba pořád stejně. Ale jak by se to dalo udělat, abych já 
v téhle skleničce měla deset korálků a ne devět. 
J: No to byste měla víc a já míň. 
T: To je pravda, to bych měla víc. A jak by jsi to zařídil? 
J: No, že byste tam nějaký přidala. 
T: Odkud? 
J: No to já nevím odkud. 
T: Třeba z tvojí skleničky? 
J: No, třeba To byste měla stejně víc, no. 

ZŠ P6 Experiment 8 A 
T - Tereza , Z - examinovaná dívka Věková skupina 7,5 
Nalévám přibližně stejné množství limonády do sklenice AI a A2. 
T: Máme stejně limonády? 
Z: Ne. Tobě trošku chybí (v A2). 
T: Tak si mám dolít? Doleju obsah v A2 na stejné množství s AI. 
Z: Hm..stačí. Stejně. 
T: Co říkáš na ty skleničky? Mně se ta moje (A2) nelíbí. Ono se z ní špatně pije. 
Proto jsem si přinesla tuhle skleničku (B). To je moje oblíbená. Počkáš než si přeleju 
limču do téhle nové? 
Z: Ano. 
T: Bezva, tak hezky všechnu. Přelévám obsah A2 do B. 
Tak a teď vidíš, že se něco změnilo. Dovedeš mi říct co? 
Z: (kroutí hlavou, že neví) 
T: Řekla bys, že máe obě stejně limonády? 
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Z: (přitakává) 
T: Počkej, opravdu? Opravdu máme stejně? 
Z: Ano. 
T: Mně se zdá, že když je ta hladina limonády v mé skleničce (B) takhle vysoko, tak 
že jí mám víc. Co ty si o tom myslíš? S tím já právě potřebuju pomoct víš. 
Z: (chvíli mlčí, prohlíží si sklenice, přemýšlí) 
T: Ve tvé skleničce (AI) se nic nezměnilo, nebo ano? 
Z: Ne. 
T: A já měla limonádu nejprve v téhle sklenici (A2), Ukazuji na sklenici A2, abych ji 
připomněla. 
a to jsme měly? 
Z: Stejně. 
T: Správně. Ale já si pak limonádu přelila sem (do B). A ptám se, jestli se tím něco 
změnilo. Nemám náhodou víc nebo míň než ty? 
Z: (mlčí, přemýšlí) 
T: Mám míň než ty? 
Z: (rozhodně) Ne. 
T: Mám stejně? 
Z: (váhavě) Ano. 
T: Nemám náhodou víc? 
Z: Ne, to se zdá. 
T: A čím to je, že se to zdá? 
Z: Protože tadyto je takový hubený (B) a tohle tlustý (AI). Z ukazuje na sklenici B, 
měří ji mezi palcem a ukazovákem. 
T: Aha, takže já mám hubenější skleničku, tak to vypadá, že mám víc, ale mám? 
Z: Máš, máte úplně stejně. 
T: Šikulka, no vidíš jak rychlejší na to přišla. Děkuju ti za pomoc. Já sama jsem si 
tím nebyla tak jistá. Ale ty sis taky nebyla chvíli jistá. 
Z: No, já jsem přemýšlela. 
T: A dovedeš si představit, že by se někdy mohlo stát, že by v mé skleničce limonády 
přibylo samo od sebe? Mohlo by se to stát? 
Z: To já nevím, to je strašně těžký. 
T: Mohlo by se to stát kouzlem? 
Z: (směje se) No, mohlo. 
T: Ale bez kouzla ne? 
Z: Ne. To bychom musely přilít třeba z láhve. 
T: Výborně. Tady v láhvi nám ještě zbývá, tak kdybychom mou skleničku dolily, 
měla bych víc. 
Z: Hm. 
T: Správně. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2. 

T: Máme stejně (v AI a A2)? To je důležité. 
Z: Stejně. 
T: Podle čeho to víš? 
Z: Protože jsme to spočítaly. 
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Experiment 8B ZŠ P6 
T - Tereza, J - examinovaný chlapec Věková skupina 7,5 roku 

T: A pamatuješ si, kolik je ve tvé sklenici a v mé? 
Z: Devět. 
T: A kdybych já měla devět a ty osm, kdo by měl víc. 
Z: Ty. 
T: A o kolik? 
Z: O jeden. 
T: Správně, ty jsi šikulka. Teď zkusíme udělat něco podobného, jako s limonádou. 
Nasypu svoje korálky do druhé skleničky (B). Přesypávám obsah A2 do B. 
Tak a co se teď stalo? Podívej na ty skleničky. Moje korálky vystoupaly pěkně 
vysoko. Nemám jich víc? 
Z: Ne, oni se jen smáčkly. Z prohlíží rozložení obsahu sklenice B. 
T: A jsi si jistá? Nemám víc? Co kdybychom korále teď spočítaly? Kolik jich bude? 
Z: Stejně. 
T: Kolik? 
Z: Devět. 
T: Tak to přepočítej, ať jsme si jisté. 

T: Tahle sklenička bude tvoje (AI) a tahle moje (A2), nalejeme si limonádu. Nejdřív 
tobě a teď sobě. Nalévám limonádu do skleniček AI, A2 tak, aby hladiny byly shodné. 
Nalila jsem nám stejně? Je to spravedlivé? 
J: Jo, dobrý. 
T: A jak ty to poznáš, že máme stejně? 
J: Tím, že se kouknu takhle a uvidim, že jsou stejný. Ukazuje směr svého pohledu na 
obě skleničky. 
T: A kde přesně mají být stejně? 
J: Tady. Ukazuje prstem na úroveň hladin limonády v AI a A2. 
T: Správně. Teď se bude dít něco zajímavého. Já si svojí limonádu přeleju do téhle 
nové skleničky (B). Tu starou (A2) nemám vůbec ráda. Špatně se z ní pije, víš? 
Přelévám obsah A2 do B. 
Tak a změnilo se něco? 
J: Změnilo, že je ta sklenička (B) větší, tak je víc, tak to vypadá, že je víc tady (B) 
než tady (AI). 
T: Vypadá to, že mám víc limonády než ty? 
J: Jo. 
T: Podle čeho? 
J: Že tady je víc (B) než tady (AI). J. ukazuje prstem na rozdílnou výšku hladin v AI 
aB. 
T: Jdeš na to dobře. Ale ono to jen vypadá, že mám víc, nebo mám opravdu víc? 
J: Vypadá to, ale neni, je to úplně stejně. 
T: A jsi si jistý? Čím to je, že to tak vypadá? Zkus mi popsat ty skleničky. 
J: Tím, že když se to přeleje do větší skleničky (B), že to vypadá, že je tady (AI) míň 
vody než tady (B). 
T: Je to i tím, že moje sklenice je hubenější? 
J: Jo. 
T: Co se stane s limonádou, když se z tlustý sklenice přeleje do hubený? 
J: Je jí víc než v tý menší. 
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T: Je j í víc? 
J: Stejně je tý vody. Když se naleje do týhle (A2) a když se přeleje do větší a užší 
(B), tak to vypadá, že jí tam je víc, ale když se přeleje zpátky sem (A2), tak je jí 
stejně. 
T: A když porovnáš limonádu, kterou máš ty (AI) s mojí limonádou (v B), tak o kom 
bys řekl, že má víc? 
J: No, máme stejně. 
T: Aha, a jak bys udělal, abych já opravdu měla víc limonády ve své skleničce (B) 
než ty. 
J: Že bych si vzal stejnou a přelil bych to do ní, abych měl stejně. 
T: Počkej, to si nerozumíme. Já bych chtěla vědět, jak ty bys to zařídil, kdybys chtěl, 
abych já měla víc limonády než ty. 
J: To já bych udělal (větu nedokončí, nic ho nenapadá) 
T: Co kdybys vzal zbytek limonády v téhle láhvi a nalil mi kousek do mé sklenice 
(B)? 
Měla bych pak víc? 
J: Jo. 
T: Už se ti někdy stalo, že jsi měl dvě skleničky, kde bylo stejně limonády a v té 
jedné sklenici limonády nějak samo přibylo? 
J: Ne, to by nemohlo. 
T: A co kdybych já teď vzala svou skličku (B) a limonádu z ní přelila třeba do 
prázdného akvária pro rybičky. Kdo by měl pak víc? 
J: Já. 
T: A proč? 
J: Proto, (ukazuje na Ala B) 
T: Aha, ty na to jdeš od lesa. Tak to máš pravdu. Moje sklenička (B) by pak byla 
prázdná a ty bys tedy měl víc (v AI). 
Ale kdo by měl víc limonády, když ta tvoje by zůstala ve skleničce a ta moje 
limonáda by byla přelitá do velkého akvária. Kdo by pak měl víc limonády? 
J: Já. 
T: Jak to, že bychom neměli stejně? 
J: Vlastně jo, měli. 
T: Není jedno, v čem máme limonádu? Nemáme náhodou teď pořád stejně? Není to 
jedno, že ty máš limonádu ve skleničce a já třeba v akváriu? 
J: Je to jedno, no. 
T: Měly bychom pořád stejně? 
J: Jo. 

Sklenice AI, A2 naplníme korály (každou stejným množstvím) po dvojicích, jeden 
vždy do AI a jeden do A2. 

T: Kolik nám vyšlo? 
J: Oba máme stejně. Devět. 
T: Takže máme stejně, dobře. Prosím tě, přesyp si své korálky do téhle sklenice (z 
AI do B). J. přesypává korále z AI do B. 
Dobře, díky. Co se teď změnilo? 
J: Že tady to vypadá, že jich máte víc, ale máme jich pořád devět. 
T: Nemohl ti tam třeba jeden přibýt? 
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J: Ne. 
T: A kdybych já teď spočítala korálky ve své skleničce (A2) a ty ve své (B), kolik 
nám vyjde? 
J: Oba budeme mít stejně. Devět. 
T: Výborně. A jak bys to zařídil, kdybys chtěl, abys měl víc? 
J: Že bych si jeden přidal. 
T: Dobře. A teď si představ, že bys měl doma misku napůl plnou korálků a přes noc 
by se ta miska naplnila úplně. Jak by sis to vysvětlil? 
J: To se nemůže stát. 
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