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Krátce

Shrnutí

Vláda jedná proti vlastním občanům i zájmům ČR.

Vláda je zodpovědná za energetickou krizi.

Sankce nemají smysl. Evropa páchá ekonomickou 
sebevraždu. Západ je nejednotný.

Ukrajinští uprchlíci jsou víc než Češi.

Ve sledovaném období došlo k minimálnímu posunu v narativech, které rezonovaly na českých 
dezinformačních facebookových skupinách. Dezinformátoři opět obviňovali českou vládu ze zhoršující se 
ekonomické situace, hrozící krize, i špatného postupu v souvislosti s válkou na Ukrajině. Současná vláda 
podle nich jedná proti zájmům České republiky, vede naši zemi do ekonomické a energetické krize, a nadto 
podporuje uprchlíky na úkor vlastních občanů.

Vedle výzev po odvolání vlády se psalo o zájmech USA na válce a nejednotnosti západních zemí ve 
zvolených postupech, především co se týče zavádění sankcí a energetické politiky.

[Oproti proměnlivosti a tříbení dezinformačních narativů z jara tohoto roku nyní sledujeme pouze minimální vývoj  
v zavedených narativech, které se na sítích vyskytují s neúnavnou vytrvalostí. V posledních několika týdnech je to 
především zvýšená kritika a obviňování vládních představitelů ze současné situace a návrhy rychlého řešení           
v podobě výměny vlády. Velkým tématem se logicky stává ekonomická a energetická situace. V souvislosti s ní se 
poukazuje na nejednotnost postupu Západu proti Rusku. Tento narativ je využíván jak českou dezinformační 
scénou, tak ruskou propagandou.]
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Hlavní narativy

Narativ 1

Vláda jsou vlastizrádci. Jednají proti zájmům České republiky a jejích občanů.







Nic se nezmění, dokud bude ve Strakově akademii vládnout současní zkorumpovaní poskoci USA a EU.
Nestačí odvolat, každému co jeho jest – potrestat a do konce svých životů budou mít co splácet.
Fiala nebude rád: Z vlastní strany padla výzva k rezignaci. A dokonce slova o jeho vlastizradě.

6.–12. 6. 2022

[Uvedený narativ se dlouhodobě a intenzivně vyskytuje na českých sociálních sítích. Podpořen je často graficky upravenými 
a  o  sarkastický komentář doplněnými obrázky z předvolební kampaně současné vlády. Opakují se také výzvy k odvolání 
vlády, předvedení před soud, či k jejímu svržení. Vláda je jednoduše označena za jediného viníka všech problémů, nikomu 
jinému se podíl viny nepřipouští. Zároveň s tím je navrženo jednoduché řešení celého problému, tedy zbavení se současné 
vlády. V komentářích se často objevují výzvy, které přímo odporují demokratickým principům a zpochybňují fungování 
současného státního zřízení jako takového.]

Narativ se vyskytuje na českých sociálních sítích. V ruském informačním prostředí dlouhodobě rezonují 
obecnější narativy mířené proti západním státům a jejich politickým představitelům, či obecně proti 
principům liberální demokracie.

Narativ 2

Vláda je zodpovědná za energetickou krizi a inflaci. Nechce je nijak řešit







Šílená inflace „smazala“ růst mezd. Zchudlo 94 procent Čechů, potvrdili statistici!
Až milion českých domácností může postihnout energetická chudoba. Může za to škodlivá vláda Petra 
Fialy, kvůli které platíme drahou elektřinu a plyn.
Vládním zmetkům to vyhovuje a věřím už tomu, že to podporují podobně, neveřejně jako cenzuru! Čím 
bude dráž, tím větší výběr na daních na zlodějinu.

[Narativ vykresluje hrozbu nezvladatelné krize. Černé scénáře a hrozící katastrofy jsou častým námětem dezinformátorů. 
Mají vysoký potenciál vzbuzovat u čtenářů emoce a tedy i efekt zkratkovitého myšlení. Nabízejí pak stejně rychle řešení        
a tedy odvrácení této hrozby. V tomto případě je to opět výměna současné vlády. Jedná se také o anti-vládní narativ, který 
volně doplňuje přímočařejší narativ 1.]

Narativ se vyskytuje na českých sociálních sítích. V ruském informačním prostředí rezonuje v podobě 
kritiky nesmyslných a škodlivých kroků západních vlád.

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.
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Narativ 3

Sankce nemají smysl. Evropa páchá ekonomickou sebevraždu, USA se nepodílí a těží ze situace.







Sankce nemají smysl. Evropa páchá ekonomickou sebevraždu, USA se nepodílí a těží ze situace.
Pro naše poskoky je ruská ropa a plyn fuj. Amíci si ji budou za babku kupovat a mě stojí kvůli těm 
hajzlům 52,20 Kč.
Vladimír Putin prohlásil, že Evropa páchá ekonomickou sebevraždu. Fico řekl, že Americe válka na 
Ukrajině nijak nevadí.

[Dlouhodobé rozrývání důvěry v jednotný postup Evropy a USA se ve sledovaném období přenáší do podoby obviňování EU 
z hraní užitečných idiotů pro zájmy Spojených států. Je tu vykreslena nejen hrozba dopadů tohoto neuváženého postupu, 
ale především to, že jsme v něm osamoceni. Hlavní světoví hráči pak profitují z naší hlouposti.]

Daný narativ se vyskytuje jak na českých, tak na ruských sociálních sítích. V ruském prostoru silně rezonuje 
obvinění Západu z kroků, které neodvratně vedou k potravinové a energetické krizi. Zároveň se upozorňuje 
na nesmyslnost a neefektivnost zaváděných sankcí, které údajně poškozují Evropu více než Rusko.             
V  ruském prostoru se také velmi často poukazuje na nejednotnost západních zemí a jejich případnou 
podporu Rusku.

Narativ 4

Ukrajinští uprchlíci jsou u nás upřednostňováni před vlastními občany.







Praha uvolní další finance na pomoc drogově závislým uprchlíkům z Ukrajiny.
Naše vláda zabývá se, především a v plné kráse, ukrajinskou hlavě krizí, a náš občan je jí cizí.
Na pomoc Ukrajině se vyčlenily prostředky ze státního rozpočtu. Pro výplaty důchodců a rodičovských 
příspěvků se musí stát zadlužit. Tím chce vláda říct, že se mají občané české republiky cítit jako 
příživníci, kteří zadlužují naše vnuky?

[Za poslední týdny sledujeme mírný pokles výskytu tohoto narativu, na české dezinformační scéně se však drží stabilně 
mezi nejsilnějšími narativy. V posledním týdnu jsme nesledovali žádný nový vývoj, zůstává jen neúnavné opakování hlavní 
myšlenky.]

Daný narativ se dlouhodobě a pravidelně vyskytuje na českých sociálních sítích. Na ruských sítích se 
vyskytuje v menší míře, ale také za celé sledované období.
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Ilustrativní příklady narativů
6.–12. 6. 2022

Narativ 1 – Vláda jsou vlastizrádci Narativ 2 – Energetická krize

Narativ 3 – Sankce Narativ 4 – Uprchlíci
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Týdenní monitor FB skupin
hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů 
znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny

*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
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 v západních organizacích. 
Přátelé Ruska v České republice... – skupina otevřeně přebírá narativy podporující zájmy Ruské Federace. Vyzdvihuje 
úspěchy Putina, Ruska, kritizuje české státní instituce a západní organizace (EU, NATO). 
Nechceme fašistickou vládu – mladší skupina útočící na instituce se systematickou snahou jejich znevěrohodnění. Ve 
skupině se objevují více či méně otevřené výzvy k násilí vůči osobám i institucím. Skupina je politická a militantní, 
manipuluje s fakty v souladu s prokremelskými narativy.
Přátelé RF a Vladimíra Putina (Rossija friends) – skupina otevřeně podporuje a šíří narativy podporující zájmy Ruska. 
Vyzdvihuje úspěchy Putina, Ruska, kritizuje českou vládu, EU a USA. Příspěvky nemají velký dosah.
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.
Chceme obecné referendum bez omezení tématu referenda – skupina se vymezuje proti členství ČR v západních 
organizacích (EU, NATO). Přejímá příspěvky ze slovenské dezinformační scény. Vymezuje se vůči protipandemickým 
opatřením. Od počátku války na UA přejímá otevřeně propagandu Kremlu. Komentující šíří xenofobní postoje vůči 
uprchlíkům.

Nechceme fašistickou vládu

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko j…

Česká kotlina

CZEXIT

Přátelé Ruska v České republice

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Fórum vlastenců.cz

Chceme obecné referendum bez…

Svoboda je stav vědomí

Přátelé RF a Vladimira Putina (Rossi…
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