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Dezinformace
na Facebooku

Krátce
Zdražování a pokles životní úrovně se v ČR zcela vymkly
kontrole.
USA může za válku i potravinovou krizi. Rusové se jen brání.
Vláda nezvládá situaci s uprchlíky.
Ukrajinské gangy v Praze obchodují s dětmi.

Shrnutí
V uplynulém období jsme na sociálních sítích sledovali další šíření narativu o neschopnosti a nekompetenci
současné české vlády při zvládání současné situace, ale i obecně v roli řízení státu. V tomto týdnu se narativ
nejčastěji prolínal s tvrzením o zapříčinění války Západem. V příspěvcích dezinformátorů není jednání vlády
ani tak nekompetentní, jako přímo cíleně škodlivé, namířené proti vlastním občanům a zájmům společnosti
a státu.
I nadále pokračuje šíření hlavních narativů, které ovládají dezinformační facebookové skupiny od začátku
války. V daném období jsme zachytili několik originálních dezinformací, které podporují již zavedené narativy.
Zaprvé je to zpráva o odvolání ukrajinské ombudsmanky za smyšlené příběhy o znásilnění, které ale údajně
byly jejími vlastními sexuálními fantaziemi. Tento příběh přispívá narativu, který zpochybňuje, že Rusové
páchají na Ukrajině válečné zločiny, a zároveň i narativu, že zprávy z Ukrajiny jsou lživé.
Zadruhé je to příspěvek s fotograﬁí z údajné demonstrace za práva mužů na menstruaci. Ve skutečnosti se
jedná o demonstraci žen právě proti znásilnění. Tento příběh přispívá narativu, který systematicky označuje
Ukrajince společně s Evropany vyznávajícími Západní hodnoty za zvrácené.
A zatřetí je to silně rezonující případ prodeje dětí odnošených náhradními matkami odhalený v Praze, který je
prezentován jako činnost ukrajinské maﬁe i jako důkaz potvrzující existenci laboratoří vyrábějících
biologické zbraně na Ukrajině. Ukrajinci, a zejména uprchlíci proudící do Česka, jsou bezpečnostní riziko.
[Na českém Facebooku i nadále sledujeme stejné narativy zpochybňující vinu Ruska na válce a obhajující jednání
Kremlu. Poslední měsíc zaznamenáváme zesilující trend v dehonestaci české vlády a jejího konání. Nedostatek
pozitivní a proaktivní komunikace státu vůči občanům může znamenat rostoucí počet těch, kteří budou daným
dlouhodobě rezonujícím narativům věřit. To vše v kontextu přijetí velkého počtu válečných uprchlíků i zhoršené
ekonomické situace.]
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Hlavní narativy
Texty jednotlivých narativů jsou převzaty beze změn a oprav (tedy včetně chyb, nespisovných výrazů, případně vulgarismů)
z konkrétních FB příspěvků. Řazeny jsou dle četnosti jejich výskytu na FB.
V hranatých závorkách jsou uvedeny interpretace sledovaného dění na sociálních sítích.

Narativ 1
Česká vláda může za inflaci, drahotu a ožebračuje lidi. Situace se vymkla kontrole.

Kvůli neschopnosti vlády Petra Fialy platí občané extrémně předraženou elektřinu a plyn, přitom ceny by
mohla vláda zajistit mnohem nižší.
Vláda nás ožebračuje vědomě, rady neposlouchá. Ruský plyn je nenahraditelný. Firmy už propouští
a dlouho nevydrží.
VYDRANCOVAT NAŠI ZEM Moudra o nutnosti obnovy Ukrajiny z našich peněz jsou zjevně myšleny
naprosto vážně. Vládní politici každý den přicházejí s dalším a dalším šíleným nápadem, aby
k vydrancování naší země došlo, co nejdříve.

[Ve sledovaném období se narativ o vině vlády na vývoji ekonomické situace soustředil především na prohlášení, že kroky
vlády jsou chtěné a plánované, nejedná se tedy o pochybení, ale cílenou vlastizradu. Vláda není nekompetentní, je
nepřítelem občanů této země. Tvrzení o vymknutí kontrole mají za úkol šířit strach a obavy z vývoje. Narativ přirozeně rozvíjí
dlouhodobé snahy o diskreditaci státních institucí a vrcholných představitelů státu.]

Narativ poukazující na nekompetentnost západních vlád se vyskytuje jak na českých, tak na ruských
sociálních sítích.

Narativ 2
USA, EU a Ukrajina mohou za válku a její dopady na světovou ekonomiku. Rusko je rukojmí, je
v právu.

Ruská armáda osvobozuje Donbas a rozdává sladkosti dětem a humanitární pomoc obyvatelům.
Ukrajinci stojí frontu na ruské pasy. Zelensky bude souzen jako válečný zločinec.
Tak lidé stále jste potichu??? Dřevo není, pelety nejsou a když, jsou tak drahé, benzín brzy na příděl,

potraviny za chvíli taky a stále si myslíte, že za to může Rusko? Jste naivní, EU, UA a USA jsou ti, co za to
můžou a vzali si Rusko jako rukojmí.

[Na sociálních sítích pokračuje převracení pohledu na válku v Ukrajině, její viníky a zosnovatele. Narativ se od začátku války
postupně vyvíjel a prohluboval. Na počátku války se hovořilo především o vině Ukrajiny, nyní už se píše mnohem spíše o vině
Západu a snaze vyprovokovat třetí světovou válku, které se Rusko pouze brání. Západ je také obviňován, že zejména
sankcemi proti Rusku přináší celosvětové ekonomické problémy a potravinovou krizi, to vše, aby hájil vlastní geopolitické
zájmy.]

Narativ se vyskytuje jak na českých, tak velmi silně i na ruských sociálních sítích a zpravodajských webech.
Doplněn je velmi často o zpochybnění dopadu sankcí na ruskou ekonomiku, která je silná a odolná.
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Narativ 3
Vláda nezvládá situaci s uprchlíky. Upřednostňuje je před českými občany. Svými kroky ohrožuje
bezpečnost občanů.

Fialova vláda rozdává peníze uprchlíkům. Za pár měsíců dojde k sociálnímu výbuchu.
Je nutné svrhnout českou vládu, která podporuje ukrajinské uprchlíky na úkor českých občanů.
Během pár měsíců jsme se změnili z jedné z nejbezpečnějších zemí na světě v zemi, které reálně hrozí
útok.

[Ve sledovaném období se narativ vyskytoval méně často než v obdobích předcházejících, na sociálních sítích je ale
přítomen téměř od začátku války neustále. Šíření dezinformací o uprchlících může mít dopady na podporu jejich přijímání
a poskytování pomoci občany České republiky. Může zasévat a postupně prohlubovat nedůvěru české veřejnosti vůči
neznámému, pokud nebudou dostatečně často a jasně a pravdivě informováni o vývoji situace.]

Narativ se vyskytuje v menší míře i v ruském informačním prostoru, slouží tam k diskreditaci kroků
Západních vlád.

Narativ 4
Ukrajinci jsou teroristé a lháři. Páchají válečné zločiny a zvrácenosti. Ukrajinské gangy v Praze
obchodují s dětmi.

Tak už to "vše" dává smysl, že? Ukrajinci v Praze "vyrábí děti na zakázku"... a můžeme se ptát dál... co se

vyrábí v chem. laboratořích na Ukrajině? ... komu se hodí business se zbraněmi dováženými na Ukrajinu?
... kdo vše překračuje hranice do Evropy?
Na území UA se děje mnohé. Kdo ví, ten ví. Tady máte další střípek. A Praha má svou roli také v mnoha
zvěrstvech.
Ukrajinská ombudsmanka byla odvolána z funkce, zprávy o znásilněních byly plodem jejích sexuálních
fantazií.
Mladé západní ženy bojují za Ukrajinu a za právo na menstruaci i pro muže.





[V daném období jsme zaznamenali originální příklady narativů zaměřených proti Ukrajincům. Nejsilněji na sociálních sítích
rezonovala zpráva o ukrajinských organizovaných skupinách, které v Praze obchodují s dětmi. Dalším příkladem bylo
zpochybnění výpovědí Ukrajinek znásilněných ruskými vojáky. Psalo se o demonstraci za práva mužů na menstruaci, která
ve skutečnosti byla zaměřená proti znásilnění. Všechny zaznamenané příklady vyvolávají dojem, že Ukrajinci jsou, stejně
jako celý Západ, zvrácení, pomatení a nebezpeční. Nejen uprchlíci, ale i ti, kteří zůstávají na Ukrajině, tak jsou hrozbou sami
sobě i ostatním. Kreml ostatně označuje válku za speciální vojenskou operaci, která má za úkol vyvést Ukrajinu z tohoto
pomateného stavu a určit jí nový správný směr.]

Narativ se vyskytuje stejně silně a dlouhodobě i na ruských sociálních sítích.
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Ilustrativní příklady narativů
Narativ 1 – Pochybení vlády

Narativ 3 – Uprchlíci

Narativ 2 – Západ viníkem

Narativ 4 – Obchod s dětmi
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Týdenní monitor FB skupin
hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů
znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny
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*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.

Charakteristika skupin
Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůrce a rodové statky – ezoterická skupina zaměřená na duchovno
a spiritualismus. Vymezuje se proti západní mainstreamové propagandě, apeluje na potřebu hledat vlastní
pravdu. Podporuje narativy o zkaženém Západu a nalezení moudrosti a pravdy v Rusku.
Fórum vlastenců.cz – skupina sympatizantů SPD. Silně se vymezuje proti migrantům, podporuje vystoupení ČR
z EU a NATO. Prosazuje tradiční prokremelské narativy: anti-vláda, anti-Západ, anti-Ukrajina.
Česká kotlina – dlouhodobě fungující skupina s velkým počtem příspěvků. Nejčastější přispěvatelé jsou
přesvědčení antivaxeři a antisystémoví konspirátoři.
Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je náš opravdový Přítel !!! – skupina cílí proti vládě a hodnotám, které jsou
ukotveny v Ústavě demokratických států a západních organizacích.
Fan klub Tomia Okamury a SPD – politická skupina, která přejímá stanoviska SPD a T. Okamury. Ostře se
vymezuje proti členství v EU, odmítá euro, xenofobně se staví proti uprchlíkům. Komentující zveřejňují také
výzvy k násilí na představitelích vlády.

