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Vážený pane předsedo a členové Komitétu spolku Sisyfos,              

nepovažuji za smysluplné obhajovat zde své mnohaleté výzkumy, opakovaně ověřené 

v praxi, nýbrž si vás dovoluji jako absolventka dějin výtvarného umění a držitelka doktorátu 

přírodních věd Univerzity Karlovy upozornit na to, že svým udělováním cen „Bludný 

balvan“ porušujete nejen Etický kodex této kdysi slavné univerzity, ale též Listinu 

základních lidských práv, neboť váš akt je s nimi v rozporu. Pražskou univerzitu založil 

v roce 1348 významný český a římský král Karel IV. právě proto, aby se v zemích Koruny 

české šířila nová vzdělanost a umění „ars nova“, a došlo tak k postupnému vymýcení 

dogmat a bludařství, podporovaných hlavně ze strany církve a jejích inkvizitorů, jimž se, 

promiňte mi to symbolické přirovnání, vaše „akademické sdružení“ do určité míry podobá.  

V Preambuli Etického kodexu Karlovy univerzity je požadováno, „aby byla šířena pravda a 

aby se jasněji skvělo její světlo, v němž spočívá blaho lidského rodu“: „ut veritas propagetur 

et lux eius, qua salus humani generis continetur, clarius effulgeat", jak praví starobylý 

promoční slib absolventů této univerzity.  

Smyslem tohoto kodexu je vyjádřit etické standardy univerzity a jeho účelem je též 

předcházet protiprávnímu jednání. Týká se nejen členů akademické obce, tj. akademických 

a vědeckých pracovníků, ale též studentů, absolventů i zaměstnanců Univerzity Karlovy.  

Ráda bych zde nyní proto upozornila, že Etický kodex Univerzity Karlovy je aktem 

předávání cen „Bludný balvan“ na univerzitní půdě členy spolku Sysifos porušován v těchto 

následujících bodech:  

Absolventi Univerzity Karlovy a absolventi rigorózního řízení ctí závazek promočního slibu 

a naplňují jeho intenci. Od absolventů, jakož i od osob, které své vědecko-pedagogické 

tituly a hodnosti získaly na Univerzitě Karlově, se, ať už působí kdekoli, očekává, že budou 

jednat ve shodě s principy vyjádřenými tímto kodexem a přispívat k dobrému jménu 

univerzity.  

Absolventi univerzity ctí mravní principy a zásady, dodržují tento kodex a základní 

pravidla slušného chování a zachovávají ustanovení složených akademických slibů. V těchto 

mezích uplatňují pak svá akademická práva a využívají akademické svobody. 
 

Respektují lidská práva a základní svobody, mezi nimiž na předních místech stojí právo na 

život a zdraví, nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na zachování lidské 

důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti, svobody myšlení, svědomí, náboženského vyznání a 

projevu, i svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby. Snaží se předcházet jednání, jež 

by tato práva a svobody porušovalo. 
 

Ctí svobodu slova a kritického myšlení, samostatného bádání, svobodnou výměnu názorů 

a informací. Kritiku a alternativní názor uplatňují vždy korektně. 
 

Nevyužívají akademickou půdu pro uplatňování zájmů politických stran a hnutí. 
 

Chrání poslání univerzity zakotvené v jejím Statutu. Nenadřazují nad ně své soukromé 

zájmy. 
 



Ctí Univerzitu Karlovu a svým jednáním se nedopouštějí ničeho, co by mohlo poškodit její 

dobré jméno. Jsou si vědomi toho, že ji svým vystupováním, chováním a působením 

reprezentují navenek. 

        

Dále bych vás ráda upozornila, že předávání cen „Bludný balvan“, jež váš spolek 

iniciuje a zaštiťuje, a to dokonce na půdě Karlovy Univerzity, je nejen napadáním 

svobodného vědeckého bádání, vyvázaného ze zastaralých východisek věd, ale též 

nedodržením Listiny základních lidských práv, a to v následujících bodech: 

Hlava první - Obecná ustanovení 

1.1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.  

1.7.1. Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. 

1.10.1. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 

pověst a chráněno jeho jméno. 

1.10.2. Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a 

rodinného života. 

1.10.3. Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním 

nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. 

1.15.1. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. 

Na závěr bych ještě rád podotkla, že dokud budou na půdě univerzity práce s 

univerzální energií, podléhající zákonům biofyziky, a nové metody výzkumu stále zařazovány 

do kategorie jasnovidectví či šarlatánství, pak je třeba zamyslet se nad tím, zda se tato půda 

může i nadále spojovat se slavným jménem osvíceného císaře Karla IV.  

RNDr. et Mgr. Hana Blochová 

        Ing. Jaroslav Růžička 

 

ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÍ CENY: 

Komitét pro udělování bludných balvanů prostudoval tyto materiály: 

Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše (Rosa de Sar), nakladatelství ONYX Praha 2007 

Mesiáš (Rosa de Sar), nakladatelství ONYX Praha 2010 

Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás (Rosa de Sar + Jaroslav Růžička), 

nakladatelství SAR Praha 2011 

Mysterium Karlštejna (Rosa de Sar), nakladatelství SAR Praha 2012 

Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace u nás – 2. rozšířené vydání (Rosa de Sar + 

Jaroslav Růžička), nakladatelství SAR Praha 2014 

Magisterium Karlštejna (Rosa de Sar) nakladatelství SAR 2017 

http://www.pyramidycr.cz 

a shledal je hodnotnými a sociálně závažnými oproti dalším nominacím v rámci hlasování. 

 

https://www.databazeknih.cz/knihy/magisterium-karlstejna-338083
http://www.pyramidycr.cz/

