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Luboš Motl  

I have delinked Luboš Motl. 

 

Luboš has repeatedly insulted me, my husband and my friends. He has misquoted me, and 

used alleged quotations of mine to insult others. He has an incredible amount of times accused 

me of having said things I never said, only to then explain, based on this, that I am 'stupid', 

'silly', and 'a crackpot' with 'crackpot friends'. He is in no way interested in understanding my 

opinion, or my point of view. He has proclaimed I should not have a Ph.D., that my 'female 

brain' only 'parrots nonsense' and all my papers are 'bullshit' - the latter evidently without 

having read them. He has treated others the same way previously, and will probably proceed 

doing so. 

 

As to present date he has made a habit out of producing distorted echos of my posts or 

comments at other people's blogs. He never acknowledges discussions we have had earlier, 

which he usually ends with retreating to insults when he runs out of arguments. Luboš Motl 

either is indeed as unable to understand other people's opinions as he pretends, or he chooses 

to do so deliberately. 

 

He prefers to use his own blog to publish his offensive writings instead of arguing at other 

people's blogs. At The Reference Frame, he often deletes comments. He has deleted mine, 

those of my husband, and occasionally I noticed he deleted comments that supported my point 

of view. In addition to that, Luboš Motl has the habit of editing posts after publishing which, 

taken together with deleting comments, makes others look stupid or out of place while 

supporting him. 

 

Though I appreciate a good argument, and am not afraid of controversy, my patience is 

limited. Luboš is not fighting fairly, he is dishonest, and seems to have an enormous amount 

of time doing nothing than explaining how stupid others are. 
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The only way to counter him would mean for me to retreat to the same level of personal 

insults and deliberate, nasty, misinterpretations. This is a way I don't want to go. Besides this, 

I don't want to waste my time with it. I therefore have removed most links to his blog, with 

exception of some in earlier posts that are necessary for the context, and will ignore further 

rants of his. 

 

In case you read one of his comments about my posts, or comments, opinions I allegedly 

have, or things I allegedly said, I want to kindly ask you to read what I actually wrote and 

make up your own mind. 

 

Update July 22 2008: I eventually decided to upload a collection of Luboš' insults (word doc) 

for those of you who find I'm overly sensitive. I hope this clarifies why I refuse to even 

comment on anything he produces. If you still read his blog please ask yourself what you do 

with encouraging his behavior. For me it has the result that I won't put papers on the arXiv 

anymore before they are accepted for publication.  

Posted by Sabine Hossenfelder at 9:18 AM  ;  

 

Google překladač    

 

Středa 5. září 2007 Luboš Motl Vymazala jsem Luboše Motla. Luboš opakovaně urážel mě, 

mého manžela a mé přátele. Špatně mě citoval a použil moje údajné citáty k urážce ostatních. 

Několikrát mě neuvěřitelně obvinil z toho, že jsem řekla věci, které jsem nikdy neřekla, jen 

abych na základě toho vysvětlila, že jsem „hloupá“, „hloupá“ a „práskač“ s „přáteli bezva“. V 

žádném případě nemá zájem pochopit můj názor nebo můj úhel pohledu. Prohlásil, že bych 

neměla mít titul Ph.D., že můj „ženský mozek“ pouze „papouškuje nesmysly“ a všechny mé 

papíry jsou „kecy“ - to druhé evidentně bez toho, že bych je četla. Dříve se choval k ostatním 

tedy i ke mně…a tak začala jeho kariéra v r. 2000 kdy se dal do přátelství s Vojtěchem Hálou 

a začali oba mě pomlouvat a nehorázně urážet. stejně a pravděpodobně tak bude postupovat. 

Je vidět že to nebala jen náhoda, že jsem se stal první jeho obětí. K dnešnímu dni si vytvořil 

zvyk vytvářet zkreslená echa mých příspěvků nebo komentářů na blozích jiných lidí. Nikdy 

neuznává diskuse, které jsme vedli dříve, což obvykle končí ústupem k urážkám, když mu 

dojdou argumenty.  

Luboš Motl buď skutečně není schopen pochopit názory ostatních, jak předstírá, nebo se tak 

rozhodl záměrně. On je záměrně hajzl…jako další spousta českých fyziků kteří od těch dob 

cca r.2004 začali se na netu presentovat v anonimních přezdívkách.  Raději používá svůj 

vlastní blog k publikování svých urážlivých spisů, místo aby se hádal na blozích jiných lidí. V 

referenčním rámci často maže komentáře. Odstranil můj, můj manžel a příležitostně jsem si 

všimla, že odstranil komentáře, Motl není jediný Čech tohoto charakteru, jsou další jako je 

prof. P.Kulhánek, doc. P. Brož a další a další, kteří zuřivě mažou a umlčují názory, které jim 

nevoní. které podporovaly můj úhel pohledu. Kromě toho má Luboš Motl ve zvyku po 

zveřejnění upravovat příspěvky, což spolu s mazáním komentářů činí ostatní lidi hloupými 

nebo nemístnými, zatímco ho podporují. I když oceňuji dobrý argument a nebojím se 

kontroverzí, má trpělivost je omezená. Já se ocitl v neskutečném pronásledování těchto 

českých hyen…a to mnoho let ( intenzivně od r. 2005 do 2010 )  Luboš nebojuje férově, je 

nečestný a zdá se, že má obrovské množství času nedělat nic jiného, než vysvětlovat, jak jsou 

ostatní hloupí. Ano, tak začala jeho kariéra …já byl mezi prvními kterého on urážel.Jediný 

způsob, jak mu čelit, by pro mě znamenalo ustoupit na stejnou úroveň osobních urážek a 

záměrných, ošklivých a mylných interpretací. Obrana proti těmto „vybraným hajzlům“ byla 

nemožná…nebylo čím se bránit …devět z deseti hyen se ukrývalo do anonymity a odtud 
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pronásledovali To je cesta, kterou nechci jít. Ani já nechtě, ale neměl sem úniku…pocit 

důstojnosti a lidství mi nařizoval se bránit. Kromě toho s tím nechci ztrácet čas. Proto jsem 

odstranila většinu odkazů na jeho blog, s výjimkou některých v dřívějších příspěvcích, které 

jsou nezbytné pro kontext, a další jeho chvástání budu ignorovat. V případě, že si přečtete 

jeden z jeho komentářů k mým příspěvkům, nebo komentáře, názory, které údajně mám, nebo 

věci, které jsem údajně řekla, chci vás laskavě požádat, abyste si přečetli, co jsem vlastně 

napsala, a rozhodli se sami. Takhle to začalo v těch letech 2006-2007  v české kotlině, to 

urážení a pronásledování a ponižování a… a kde se vzala ta banda hajzlů ?? .. a zrovna 

v Čechách, je kosmologickou záhadou. (!) 

Aktualizace 22. července 2008: Nakonec jsem se rozhodla nahrát sbírku Lubošových urážek 

(word doc) pro ty z vás, kterým se zdá, že jsem příliš citlivá. Doufám, že to vyjasňuje, proč 

odmítám cokoli komentovat. Pokud stále čtete jeho blog, zeptejte se sami sebe, co děláte s 

povzbuzováním jeho chování. Pro mě to má za následek, že už nebudu dávat papíry na arXiv, 

než budou přijaty k publikaci.  

Zveřejnila Sabine Hossenfelder v 9:18 
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