Vyjádření ve věci vyloučení ing. Josefa Navrátila z diskusního fóra Aldebaran
Fórum Aldebaran je moderované internetové diskusní fórum zabývající se fyzikou a úzce
souvisejícími tématy. Je určeno v prvé řadě pro studenty FEL ČVUT a ačkoliv je přístupné široké
veřejnosti, slouží především ke studijním účelům. Jako takové se řídí svými pravidly, které jsou
k nahlédnutí na této adrese:
http://www.aldebaran.cz/forum/profile.php?mode=register
a každý diskutující (včetně ing. Navrátila) s nimi při registrací do fóra vyjádřil svůj souhlas.
Tato pravidla ing. Navrátil opakovaně porušoval především tímto svým počínáním:
1) Zneužíval emailové adresy uživatelů fóra a obtěžoval je nevyžádanou poštou. Na toto jeho
jednání si několik uživatelů fóra přímo stěžovalo.
2) Prezentoval ve fóru opakovaně i přes upozornění moderátorů své teorie o tzv.
dvouveličinovém vesmíru, přestože pravidla fóra odmítají diskuse nad teoriemi, které
nepřošly alespoň minimálním recenzním řízením.
K tomu malé dovysvětlení: Diskuse na fóru Aldebaran je omezena na obecně uznávané fyzikální
teorie a teorie zveřejňované v zaběhlých vědeckých časopisech především kvůli zaměření fóra na
studenty. Diskuse nad jinými teoriemi by zde byly silně kontraproduktivní, neboť jsou často
v rozporu s látkou, kterou se studenti na škole učí a jejich věrohodnost není nikým ověřena.
Ing. Navrátil ignoroval četná upozorňování moderátorů na porušování pravidel, a tak byl 14.3.2005
z fóra vyloučen na což reagoval sérií stížností na nejrůznější instituce. Jedna z institucí, která na
stížnost reagovala, legislativně právní odbor ministerstva informatiky, potvrdila, že je plně v
pravomoci veřejné vysoké školy zablokovat přístup k části svých webových stránek subjektu, který
porušuje její interní předpisy či stanovené podmínky (viz příloha). Ing. Navrátil, který je s tímto
vším srozuměn, přesto dne 26.9.2005 podvodem obešel blokovací mechanismus stránek a znovu se
do fóra zaregistroval pod jinou identitou, místo aby se s moderátory slušně domluvil, za jakých
podmínek mu účet opět aktivují. Byl tedy znovu vykázán s upozorněním, že nepominuly důvody
jeho vyloučení, na což reaguje dalším obviňováním z porušování svých práv a svobod. Tato
obvinění jsou od základu absurdní, protože ing. Navrátil nebyl z fóra vykázán pro své názory,
přesvědčení či příslušnost k nějaké menšině, ale pro soustavné porušování pravidel provozu tohoto
fóra.
V Praze dne 24. 11. 2005

Moderátor fóra Aldebaran Tomáš Hála

