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Vážení,
obracíme se na odpovědné zástupce tři institucí v závažné záležitosti, jíž je pronikání
iracionality do oblasti školního vzdělávání. Příklad, který uvádíme, není bohužel ojedinělý.
Žák P.H. z Integrované střední školy v Nové Pace sestrojil zařízení (MEG), které má
čerpat nespecifikovanou volnou energii z vakua, tedy fakticky má jít o perpetuum mobile.
Účinnost „stroje“ má činit stovky procent, zařízení tedy odporuje zákonu zachování energie, a
pokud by fungovalo, zbavilo by rázem lidstvo energetické krize.
Práce byla vypracována za vedení učitele, dokonce snad na jeho doporučení.
„Teoretické zdůvodnění“ s praktickým návodem byly zřejmě převzaty z pramenů, které lze
označit jako „vědecký bulvár“, což jsou pseudovědecké časopisy nebo zavádějící internetové
zdroje. Na sestrojení MEG finančně přispěla škola.
Žákovská práce „Ověření funkce bezpohybového generátoru MEG“ byla v roce 2009
oceněna ve třech soutěžích:
1) České hlavičky, třetí místo v kategorii Futura,
2) ENERSOL2009 - postup do finále krajského kola,
3) STRETECH2009 – uznání spolu s diplomem a zveřejněním ve sborníku příspěvků.
Práce žáka P. H. na zařízení MEG pokračuje i nadále v roce 2010. (Tyto informace čerpáme
z webových stránek školy: www.issnp.cz)
Vzdělaní a odpovědní lidé, kteří se podíleli na vedení a hodnocení uvedené práce,
patrně nevěnují dost péče pracem žáků a studentů.
Je absurdní zadávat práce tohoto druhu, zvláště když je v současné informační záplavě
nutno naučit studenty vyhledávání věrohodných informačních zdrojů a kritickému myšlení.
Uvedli jsme příklad tíživého obecného problému. Uvítáme, když se k němu vyjádříte.
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