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Protiruské sankce se obrací proti Západu. Ten čeká nezvratný úpadek.

Vládu P. Fialy je třeba okamžitě odvolat, nebo svrhnout.

Ruské vojáky vítají na Donbase jako osvoboditele. Ukrajinci páchají 
válečné zločiny.

V Nizozemsku masivně protestují farmáři proti bruselskému emisnímu 
diktátu.

Vláda nás nutí do očkování, které je nebezpečné a neúčinné.

Ukrajinská armáda je demoralizovaná a má velké ztráty.

V první polovině července na facebookových dezinformačních skupinách dominovaly narativy spojené           
s válkou na Ukrajině, kritikou protiruských sankcí a nepříznivým vývojem situace na Západě, ostrou kritikou 
české vlády, či COVID-19.
Hlavním tématem, které se prosazovalo v podobě různých narativů, byl úpadek moci a vlivu západní 
civilizace a s tím spojená nastupující ekonomická a energetická krize. Prvním narativem tohoto charakteru 
je údajná neúčinnost protiruských sankcí, jejichž důsledky se dle členů sledovaných skupin obrací proti 
Evropské unii i USA a působí pády západních vlád, kumulující se protestní hlasy a rozklad západních 
společností. Další narativy sekundují – českou vládu je pro její vlastizrádné kroky třeba svrhnout, nizozemští 
farmáři protestují proti destruktivním nařízením bruselského diktátu a USA záměrně vyvolaly konflikt na 
Ukrajině jako poslední pokus zvrátit vlastní úpadek.
Za příklad těm, kteří se odmítají podvolit nařízením Evropské Unie nebo vlastní vlády, jsou dávány protesty 
farmářů v Nizozemsku i odpor Maďarů vůči EU ve věci dodávek plynu. V souvislosti se státním svátkem byl 
vzpomínán odkaz Jana Husa jakožto člověka, který se nepodvolil a za pravdu i zemřel.
V souvislosti s válkou se často vyskytovaly narativy poukazující na válečné zločiny páchané Ukrajinci a také 
na demoralizovanost a pokleslost ukrajinské armády. Naopak Rusové byli prezentováni jakožto osvoboditelé, 
podle dezinformátorů jsou v tomto duchu v obsazovaných městech na Donbase vítáni.

Příští report o dezinformacích na Facebooku vyjde v prvním srpnovém týdnu.
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Hlavní narativy

Narativ 1

Protiruské sankce se obrací proti Západu. Maďarsko se jako jediné nesklonilo diktátu EU, Maďaři 
tedy nebudou trpět.







Protiruské sankce fungují: EU čelí nedostatku energií a rostoucím cenám, Euro kleslo na nejnižší hodnotu 
vůči dolaru od roku 2022, Johnson rezignoval, Macron ztratil parlamentní většinu, Scholz se chystá na 
kolaps německé ekonomiky...
Saudská Arábie po návštěvě Bideta otevřeně prohlašuje, že země opustí status petrodolaru a přijme jiné 
světové měny, přičemž se také připojí k zemím BRICS. Skončí impérium amerického dolaru.
Přiznám se, že jsem čekal, kdy tento maďarský krok začne EU řešit, jelikož všichni víme, jaký postoj má 
EU k tomu, když někde v jejich državách funguje ještě národní stát.

4. 7. – 17. 7. 2022

[Narativ se vyskytuje pravidelně a silně. Je často propojován s predikcí kolapsu nadvlády Západu a s hrozbou ekonomické 
krize, do které nás tento systém přivedl. Západ je zesměšňován za své kroky. Sankce proti Rusku jsou zobrazovány 
výhradně jako Rusko nepoškozující, naopak mající velký dopad na občany zemí, které je prosazují a zavádějí.]

V uplynulém období dominoval shodný narativ i ruským zpravodajským webům a sociálním sítím. Rusko 
samo sebe prezentuje jako silné a odolné vůči jakýmkoli západním protiruským krokům. Stejně tak 
předpovídá ekonomické a energetické problémy Západu a v příspěvcích se diskutuje i to, jak by mohly být 
umocněny.

Narativ 2

Ruští vojáci jsou na Donbase vítáni jako osvoboditelé. Ukrajinci páchají válečné zločiny.







Obyvatelé Lisičanska se setkávají s vojenským personálem spojeneckých sil. (video)
To je strašný !! Zrůdy nacistický !! A těmto posílá Fialovej odpad zbraně !! Korespondenti RIA Novosti 
ukazujú zábery z Makeevky, kde boli v dosledku ostrelovania ukrajinskými bezpečnostnámi silami 
zabité 3 deti a výrastok a 6 ludí bolo zranených. (video)
Strelba do civilistov ako safari sport a zabava ?? toto za vojny nerobili ani esesaci, co robia dnes 
banderovci podporovani „demokratickoi“ EU...

[[Narativ se ve sledovaném období vyskytoval silně. Často se šíří v podobě videí, ať už se jedná o záběry z ruských státních 
televizí, nebo domnělá svědectví přímo z místa. Členové sledovaných skupin argumentují, že Rusko je v právu                
a ospravedlňují jeho kroky na Ukrajině. Přinášením domnělých důkazů o ukrajinských válečných zločinech se zahlazuje či 
rozmělňuje jasně daný fakt, že Rusko vede proti Ukrajině útočnou válku. Čím více se konflikt bude prodlužovat a bude 
měnit charakter, tím spíše bude možná další relativizace faktů a manipulace tohoto druhu v informačním prostředí.]

V ruském informačním prostředí se i nadále informuje o domnělých válečných zločinech páchaných 
Ukrajinci. Ukrajinské ozbrojené síly podle ruských médií útočí dělostřelectvem na civilisty, dopouští se 
plenění, najímají žoldnéře a i k vlastním vojákům se chovají nehumánně. Naopak Rusko je vždy 
prezentována jako v právu, je dlouhodobě ospravedlňováno započetí i vedení speciální vojenské operace.

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

V Holandsku masivně protestují farmáři proti vybíjení dobytka kvůli snižování emisí. Toto dělá EU 
ve smrtelné křeči. Naše média o tom mlčí.







Nizozemští farmáři. Zoufalí z toho, že vláda chce vybít 30% jejich dobytka v rámci lepšího světa. Co 
budou lidé jíst a čím budou hnojit svá pole nikoho nezajímá. Hnojiva z Ruska nebudou a všichni příčetní 
vám řeknou, že hnojit kravskou mrvou je prostě nejlepší i pro udržení vody v polích.
Distribuční centra a řetězce supermarketů jsou v Nizozemsku paralyzovány. Jen tak dál odboj!
Česká média státem povolené „pravdy“ o rozsahu protestů stydlivě mlčí... V Holandsku mají vybíjet 
stáda dobytka, kvůli emisím...a v Německu spouštějí uhelné elektrárny – EU v šílené smrtelné křeči...

[Narativ se objevil a držel po celé sledované období. Prezentování nejrůznějších občanských nepokojů a protivládních 
protestů z jiných zemí na dezinformačních skupinách není žádnou novinkou. Často dochází k dezinterpretaci původního 
smyslu protestu, poukazování na jejich masovost, používání záběrů z jiných protestů, oslavování agresivity či způsobů 
protestu, které komplikují činnosti dohlížejících bezpečnostních složek. Zároveň uživatelé vždy upozorňují na to, že naše 
mainstreamová státem řízená média o těchto protestech neinformují, a to ze strachu vládních elit o to, že by se čeští 
občané mohli v zahraničí inspirovat.]

V ruském informačním prostředí se konkrétně o protestech nizozemských famářů nemluvilo. Posílilo ale 
obecně téma rozpadu západního světa, jak je zmíněno v souvislosti s prvním narativem.

Narativ 4

Očkování proti COVID-19, do kterého nás vláda nutí, je neúčinné nebo škodlivé. Respirátoy fungují 
jako nástroj zastrašování.







Britská vláda v tichosti priznala, že 94% úmrtí na Covid-19 sú očkovaní!
Očkování pronikne do buněk, které pro něj nejsou určeny a trvale změní DNA.
V Americe Fauci v rozhovoru pro FOX News otevřeně přiznal, že masky nemohou nikoho ochránit před 
přenosem nemoci, ale mají fungovat jako nástroj zastrašování a jako zkouška poslušnosti lidí.

[[Narativ se ve sledovaných skupinách více prosazoval na úplném začátku července. Přítomný je i nadále. Nezaznamenali 
jsme ani dramatické navýšení, ani změnu charakteru či obsahu příspěvků. I nadále je onecmocnění COVID-19 prezentováno 
jako podvod, kterého využívají elity na celém světě pro udržení poslušnosti obyvatel. V rozporu s tím se pak prezentuje 
například počet úmrtí na toto onemocnění. Nejčastěji se téma spojuje s tvrzením o škodlivosti očkování a odmítání 
jakýchkoli potenciálních vládních opatření či omezení.]

V ruském informačním prostředí jsme nezaznamenali žádné výskyty tohoto narativu.

4. 7. – 17. 7. 2022
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Narativ 5

Vláda dělá pouze špatné kroky, jedná v cizím zájmu, čeští občané jsou pro ní na posledním místě. 
Měla by okamžitě rezignovat, nebo k tomu být donucena.







Fiala: Ukrajinci hájí Havlovy hodnoty. Veřejná prohlášení našeho premiéra opakovaně vykazují známky 
jeho duševní nemoci. Je čas zbavit premiéra svéprávnosti. Zbavme premiéra svéprávnosti a úřadu, než 
zlikviduje nás. Fiala dlouhodobě veřejně prezentuje názory, které většina obyvatel naší země vnímá jako 
protinárodní, vlastizrádné a šílené.
Vláda bude jednat o dočasném zvýšení daní kvůli Ukrajině. Podle premiéra Fialy je nutné projevit 
solidaritu. Zaplatí za to však všichni Češi. Toho zmrda by měli popravit s tou kundou Pekarovou a tou 
koni hubou.
Vláda vede tuto zemi do záhuby. Nic pro nás nedělá a přitom nemá vůbec strach, že bude skládat účty? 
Co za tím je? Nechápu to.

[I nadále intenzivně pokračuje otevřená a stále se vyostřující kritika současné české vlády. Ve sledovaném období jsme 
sledovali velké množství příspěvků žádající v lepším případě odvolání, v tom horším násilné svržení vlády a popravu 
vládních představitelů. Z diskuzí pod příspěvky je zřejmá rostoucí nespokojenost a obavy z budoucího vývoje, a to 
především v souvislosti s rostoucími cenami či hrozbou energetické krize. Absence jasné komunikace vládních kroků           
a opatření může vést nejen k další radikalizaci členů dezinformačních skupin, ale také k šíření těchto narativů mimo úzké 
uzavřené okruhy k širší veřejnosti.]

Uvedený narativ se ruském informačním prostředí vyskytuje nikoli v konkrétním spojení s českou vládou, 
ale na obecné rovině ve smyslu zkaženosti západního světa a ideálu ruských hodnot. V uplynulém období 
byl posilován obraz silného, sebevědomého a suverénního Ruska v kontrastu s úpadkem a zkažeností 
západní kultury a chaotických sebepoškozujících kroků západních vládních představitelů.

Narativ 6

Ukrajinská armáda je demoralizovaná a má velké ztráty.







Zahraniční žoldáci, kteří utekli z Lysyčanska, si stěžují na chatu: „Myslím, že smlouvu zruším, protože jim 
naprosto chybí profesionalita. Rusové nás téměř úplně obklíčili. Během bitvy utekla celá četa. Je to 
škoda. Je zázrak, že jsem naživu. Muži se neřídí rozkazy a vlastně skoro žádné rozkazy nepřicházejí.“
„Morální stav je zlomen, nemáme žádnou techniku.“ Ukrajinští vojáci řekli, že rozkazy jejich velení jsou 
nesplnitelné a zločinecké.
Ukrajina prodala dva od Francouzů darované Caesar howitzery do Ruska...

[I tento narativ se na sítích vyskytoval poměrně často. Je v úzké souvislosti s kontrastním narativem, který prezentuje 
ruskou armádu jakožto silnou, bojeschopnou a akceschopnou, s vysokou bojovou morálkou a spravedlivým cílem své 
vojenské operace. Ukrajinské síly jsou naopak zobrazovány jako slabé, demoralizované a směřující k jednoznačné porážce    
v konfliktu. Je opomíjen vznik konfliktu i jeho prvotní vývoj včetně prokazatelných změn ruské strategie v důsledku 
neúspěšné ofenzívy.]

Narativ je silně zastoupen v ruském zpravodajství a na sociálních sítích. Vyzdvihují se především úspěchy 
ruských jednotek a prezentuje se jejich převaha na bojišti. [Pro domácí publikum to může znamenat snahu 
o udržení podpory vedení války, ale také podporu rekrutace a případné vytváření podmínek pro 
neproblematický průběh mobilizace.]

4. 7. – 17. 7. 2022
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Ilustrativní příklady narativů
4. 7. – 17. 7. 2022

Narativ 1 – sankce se obracejí 
proti Západu

Narativ 2 – ukrajinští nacisté střílí do 
civilistů

Narativ 3 – nizozemští farmáři 
protestují proti Green Deal

Narativ 4 – očkování proti C19 
mění DNA
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Narativ 5 – vládu Petra Fialy je 
třeba svrhnout

Narativ  6 – ukrajinská armáda je 
demoralizovaná

Týdenní monitor FB skupin
Hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů , znaménko +/- ukazuje trend přibývání/ubývání členů skupiny.

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko …
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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.


