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Shrnutí
V prvním březnovém týdnu převládalo na facebookových dezinfoskupinách zcela nepřekvapivě téma války na Ukrajině. 
Věnovaly se mu čtyři z pěti nejvíce zastoupených témat.
Dezinformátoři opakovali již známý narativ, že invaze Ruska na Ukrajinu byla oprávněná. Argumentem pro to jsou jim 
předkládané důkazy o genocidě ruské menšiny na Donbase. Další související narativ prezentuje západ jako 
provokatéra a Rusko jako oběť. K dokonalosti ho dovedl uživatel Vít Smelík ve svém příspěvku, kde přirovnává Rusko k 
Československu po Mnichovské dohodě – tedy stát zahnaný do kouta, ovšem s tím rozdílem, že Rusko se na svou 
obranu nyní hrdinně postavilo.
Nově se ve skupinách objevuje téma dopadů války na život občanů ČR. Komentujícím se nelíbí množství uprchlíků, 
které do země proudí, zpochybňují jejich ukrajinský původ a jejich právo na jakoukoli formu pomoci z české strany. 
Obviňují vládu z toho, že se nezabývá potřebami obyčejných lidí a vede naše občany k bídě a chudobě.
Pěknou ukázkou na dezinformační škále je narativ volající po ukončení války. Je jistě pro mnohé přijatelnější, než 
otevřená podpora Ruska, slouží však v důsledku stejným cílům. Vystupuje totiž proti jakékoli formě pomoci Ukrajině, 
které znamená stavění se na jednu stranu a tudíž přilévání oleje do ohně. A stejným dechem volá po ukončení války a 
dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou za jakýchkoli podmínek, čímž se chytře snaží skrýt příčiny a argumentuje tak opět ve 
prospěch Ruska.
V neposlední řadě se na dezinfoskupinách objevovalo téma blokace dezinformačních webů. Samotný krok blokace 
vzbudil zcela očekávaný rozruch a reakce, především na adresu vlády, která podle příznivců alternativní pravdy zavádí 
totalitní režim a potlačuje svobodu slova.

Sledované skupiny

Českoslovenští vojáci v záloze /…

Přátelé Ruska v České republice

Na svobodu nám nesahejte!!! Češi a…

CZEXIT

Češi, táhněme za jeden provaz

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Za SVOBODU a PRAVDU

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůrc…

TOTO NENÍ NAŠE VLÁDA

Chceme zákon o obecném referendu ke…

NEOČKOVANÍ CZ, SK pro MÍR ! NE VÁL…

Analitika International

Fórum vlastenců.cz

Česká kotlina

2015 Jsem Čech. A jsem s Ruskem !!

ČESKOMORAVSKÝ KLUB VLADIMIRA…

PŘÁTELÉ PUTINA V ČESKÉ REPUBLICE …

" TOTO NENÍ NAŠE VLÁDA " –

Chceme zákon o obecném referendu ke…

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

10600

16800

15900

5800

29500

25700

16600

5300

22900

29700

23200

5500

9300

10700

3100

4300

16800

22900

29700

*Dopad šířených dezinformací a ruské propagandy je širší než na členy monitorovaných skupin, protože velká část z nich sdílí tuto propagandu i na svých stránkách a dále ji 

šíří. Připravujeme přesnější metodiku výpočtu dopadu, ale pracovní konzervativní odhad jsou vyšší statisíce až nižší jednotky milionů osob.
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Přehled hlavních narativů
"Chceme mír"
- Nechceme válku. Nebudu vyvěšovat žádnou vlajku. Jsem proti zásobování zbraněmi. Ať se Ukrajina s 
Ruskem domluví.
- Vyvěšováním ukrajinských vlajek podporujete válku, a ne mír. Jakmile se postavíte na jednu stranu, 
jste nepřítelem té druhé.
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Přehled hlavních narativů
Blokace webů
- Blokace webů je jednoznačné potlačení svobody slova.
- To je jako pálení knih v nacistickém Německu a rušení Svobodné Evropy.
- Totální znemožnění sledovat média byť jen lehce alternativní k „úředně 
povoleným“ názorům.
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Válka je vyprovokovaná USA / západem
- Kam jezdily nákladní vlaky s tanky přes Slovensko, když jsme měli zákaz 
vycházení? A jak to že jsou teď tyto tanky ve výzbroji Ukrajiny ve válce? Byla 
to plánovaná akce EU a USA.
- USA, NATO a EU donutily Putina a celé Rusko sedět na časované bombě, 
kterou mohl západ kdykoli odpálit. A svět se diví, že je válka.
- Ukrajina je trojským koněm západu. Dnešní Rusko je Československo po 
Mnichovské dohodě.
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Přehled hlavních narativů
Ruská invaze je oprávněná
- Ukrajinská armáda zabila na Donbase stovky dětí. Za ně čeští umělci 
nebrečí.
- Odborná fakta o Ukrajině: Putinova denacifikace je legitimní cíl.
- Ruská armáda nevede válku. Brání práva občanů na Donbase. Lidé na 
Ukrajině toto chápou.
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Uprchlíci, válka – A co my?
- Pomáháme na úkor vlastních občanů.
- Dva roky se řešil covid, teď se řeší válka – a kdy se začnou řešit naše 
potřeby?
- A kdy bude koncert pro Čechy, aby měli na naftu a na poplatky?
- Nemám slov. Já vám seru na nouzový stav i na uprchlíky. Naše zasraná 
vládo, nastěhujte si je do domu, živte je ze svých platů, a už se nám konečně 
přestaňte srát do života!
- Uprchlíci jsou převážně z Afriky.


