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Krátce

Shrnutí

Dodávání zbraní na Ukrajinu je trestný čin proti míru.

Uprchlíci jsou paraziti. Stojí nás 7 miliard týdně.

Válku rozpoutal Západ, chce dobýt Rusko kvůli surovinám. EU 
slepě následuje USA a NATO.

Covid podvod pokračuje. Na podzim nás vláda opět bude nutit 
se očkovat a testovat.

Sledované období nepřineslo na sociálních sítích žádné výrazné překvapení či změny. I nadále rezonuje 
především téma války na Ukrajině. V souvislosti s ním se méně hovoří přímo o situaci na bojišti, ale narůstají 
příspěvky věnující se událostem a skutečnostem, které s válkou přímo či nepřímo souvisejí.

Pokračuje kritika české vlády za dodávky zbraní na Ukrajinu, pomoc válečným uprchlíkům, za hospodaření  
se státními financemi i za hrozby krácení dodávek surovin.

Západ je obviňován z rozpoutání i přiživování války a toho, že západní vlády svými kroky vedou své občany 
do ekonomické a surovinové krize.

Na oblíbenosti nabývají opět covidové narativy, především spojené s povinným očkováním a předvídáním 
vývoje na podzim tohoto roku.

Od začátku války na Ukrajině vydáváme pravidelné týdenní reporty, které sledují aktuální vývoj v 
oblasti dezinformací na českých sociálních sítích. Vzhledem ke stabilizaci situace přejdeme od 
července 2022 na dvoutýdenní cyklus.
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Hlavní narativy

Narativ 1
Dodávání zbraní na Ukrajinu prodlužuje konflikt. Je to trestný čin proti míru. SPD a Orbán jsou 
proti válce a za mír.







Když chce politik válčit tak by měl první táhnout na frontu…Jsou to sr.či a za tuhle sebranku by nikdo 
neměl bojovat jsou to jejich zájmy a ne naše.
Pro ukrajinské nacisty miliony a miliardy, pro české občany buzerace, zdražování a výhružky. To je Česká 
republika pod komandem fialových zkurvysynů.
SPD je jediná parlamentní strana, která netleská válce. Pro mírová jednání je i premiér Orbán.

13.–19. 6. 2022

[Ve sledovaném období zaznamenáváme nárůst tohoto narativu, který se zakládá na prosté premise, že mír je v každém 
případě lepší než válka a všichni, kdo podporují nějakou stranu konfliktu, jsou váleční štváči vyžívající se v násilí, což se 
musí rázně odsoudit. Diskutující volají po okamžitém ukončení bojů, opomínají se důvody vzniku konfliktu i širší souvislosti. 
Hlavním viníkem probíhajícího násilí tedy není Rusko, jsou to představitelé naší vlády, kteří konflikt podporují a přiživují.]

Tento narativ se vyskytuje v českém informačním prostředí. Na ruských sociálních sítích a v oficiálním 
zpravodajství se naopak vyskytují zprávy o neúčinnosti dodávaných zbraní, které jsou okamžitě ničeny 
ruskou stranou. Pomoc je tedy neefektivní a finančně vyčerpává západní státy. [Oba narativy nicméně vedou 
ke stejnému závěru. Tedy přesvědčení, že dodávky západních zbraní na Ukrajinu je třeba zastavit.]

Narativ 2
Vláda se zabývá hlavně ukrajinskou krizí a její vlastní občané jsou jí cizí. Vláda je odpovědná za 
zdražování. Na většině území Ukrajiny se neválčí, uprchlíci zneužívají situace.









Ukrajinští uprchlíci se postupně probouzejí ze sna. Ti nejchytřejší se vracejí postupně na Ukrajinu. Ti 
chytří, se už veřejně nechlubí, že jsou z Ukrajiny, protože by je Češi poslali do prdele. A ti nejhloupější si 
koledují o „přes-hubu“, když stále mávají na ulicích tím žluto-modrým hadrem. Divadlo skončilo, vraťte 
se domů.
Neprchají před válkou,využili situace.Jinak by se ven vůbec nedostali.Aspoň u nás to tak je,válka a UK je 
vůbec nezajímá,ba naopak.Fandí Rusům,aby se nemuseli vrátit.Nejsou UK,ale divné,prý Rusové.
Na pomoc Ukrajině se vyčlenily prostředky ze státního rozpočtu. Pro výplaty důchodů a rodičovských 
příspěvků se stát musí zadlužit. Ku*va jakou to má logiku? Tím chce vláda říct, že se mají občané české 
republiky cítit jako příživníci, kteří zadlužují naše vnuky?
Zbídačený národ, krachující firmy a živnostníci, děti, které nemůžou na tábor, protože jste ukradli naše 
peníze a darovali je parazitujícím Ukrajincům a nacistům nejen z AZOVu?

[I v tomto období se na sociálních sítích objevovaly příspěvky ostře kritizující českou vládu a její pozici vůči konfliktu na 
Ukrajině i přijímání válečných uprchlíků. V souvislosti s narativem jsme nezaznamenali žádné podstatné změny. Dá se 
předpokládat, že se bude na českých sociálních sítích i nadále prosazovat a přiostřovat se bude v souvislosti s vývojem 
ekonomické situace i případných opatření přijímaných vládou. Šíření strachu prostřednictvím dezinformací velmi přispívá 
situace, ve které není dostatek jasných a aktivně komunikovaných informací o současném stavu i například plánovaných 
krocích vlády.]

Narativ o uprchlících je na českém Facebooku stabilní, na ruských sociálních sítích se v uplynulém období 
téměř nevyskytoval.

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
Západ rozpoutal válku na Ukrajině, protože potřebuje dobýt Rusko kvůli surovinám. EU slepě 
následuje USA a NATO.







Západ je rozežranej…
Ještě nikdy Američani neroz*rdali půl planety, jako teď.
Dnešní zahraniční, obrannou a bezpečnostní politiku EU lze popsat jedinou větou: Evropská unie se stala 
51 státem USA, ale bez hlasovacího práva. Mislav Kolakušič, chorvatský europoslanec.

[Narativy obviňující Západ ze započetí války se objevují na sociálních sítích dlouhodobě. Nyní je intenzitou nahrazují 
narativy obviňující Západ z nesmyslných kroků, které vedou k ekonomické krizi. Straší se nedostatkem strategických 
surovin. Hlavním viníkem je NATO, případně samotné USA, Česká republika je často zobrazována jako oběť velkých hráčů.]

Uvedený narativ se vyskytuje jak na českých, tak na ruských sociálních sítích. Odpovědnost za válku i 
nepříznivý ekonomický vývoj se v ruském informačním prostředí připisuje západním vládám. Kritizují se 
Západem uvalované sankce a varuje se před dalším vývojem.

Narativ 4
Covid podvod pokračuje. Vláda nás opět nejpozději na podzim začne strašit a nutit do očkování a 
testování.









Tečka byl hoax a na podzim nás zase čeká očkování a respirátory.
Vedlejší účinky po očkování jsou zločin proti lidskosti!
Argentinská novinářka Veronica Rescia právě sdělila milionu lidí v kabelové televizi, že peruánský soud 
obvinil zločineckou elitu, kterou tvoří Bill Gates, Soros, Rockefeller a další, kteří nás zotročují. Plán pro 
epidemii COVID 19 v Argentině oficiálně odhalen!
Proč jsem si na 99% jistý, že ochrnutí obličeje Justina Biebera způsobila vakcína COVID? Takových lidí 
bylo více co měli po vakcínách problémy s obličejem. Neměli se lidé nechat ovlivnit a neměli se nechat 
takovým šmejdem očkovat!!!!!

[Covidové narativy z českých sociálních sítí nikdy zcela nezmizely, v prvních měsících války ale byly upozaděny. V posledních 
několika týdnech má jejich výskyt stoupající tendenci. Věnují se opět především výkladům o globálním spiknutí a záměru elit 
zavádět totalitní pořádky, či redukovat lidstvo. Hlavním tématem je opět povinné očkování.]

Narativ se v daném období vyskytoval pouze na českých sociálních sítích. V ruském prostředí nebyl 
zaznamenán.

13.–19. 6. 2022
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Ilustrativní příklady narativů
13.–19. 6. 2022

Narativ 1 – Zbraně na Ukrajinu Narativ 2 – Vláda

Narativ 3 – Západ a boj o suroviny Narativ 4 – Covidové spiknutí
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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
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 ukotvených v Ústavě demokratických států a západních organizacích. Skupina 
sdružuje antivaxery a konspirátory. Podporuje i šíření tvrdých dezinformací a vyložených lží.

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.

Fan klub Tomia Okamury a SPD
Politická skupina, která přejímá stanoviska SPD a T. Okamury. Prosazuje proruskou verzi dějin, proruský výklad války na 
UA a přepisy projevů V. Putina. Ostře se vymezuje proti členství v EU, odmítá euro, xenofobně se staví proti uprchlíkům. 
Komentující zveřejňují výzvy k násilí na představitelích vlády.

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je…

Česká kotlina

CZEXIT

Přátelé Ruska v České republice

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Fórum vlastenců.cz

Svoboda je stav vědomí

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůr…

0 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000

15000

13000 ++

9200 ++

18400

22400 +

11100

27800 +

12600

17300 +

6500 ++


