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Dezinformace
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Krátce
Zkorumpovaná a nekompetentní vláda musí podat demisi.
Na podzim nás vláda bude nutit k povinnému očkování.
Podvod s COVID-19 pokračuje.
Ukrajinci jsou váleční zločinci a fašisti. Je třeba zastavit
dodávky západních zbraní na Ukrajinu.
Rusko je ekonomicky silné a vyhraje válku o Donbas.
Sankcemi Západ škodí sám sobě.

Shrnutí
Ve sledovaném období se na dezinformačních facebookových skupinách znovu silně prosazovala kritika
české vlády. Tentokrát především v souvislosti s korupční kauzou STAN, na jejímž základě uživatelé
požadovali okamžitou demisi. Téma tak mírně upozadilo výzvy k zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu či
kritiku jinak související se současným válečným konfliktem. Uživatelům se jako jediná možná politická
alternativa jeví SPD.
Comeback zaznamenává téma povinného očkování proti COVID-19. Opět je označováno za neúčinné
a škodlivé a scéna varuje před případným návratem některých opatření na podzim 2022.
Oproti minulým sledovaným obdobím jsme zaznamenali pokles výskytu příspěvků přímo souvisejících
s válkou na Ukrajině. V prosazovaných narativech nedošlo k žádnému výraznému posunu.
[Dlouhodobá kritika současné vlády a příprava na možná covidová opatření mohou poukazovat na to, že pokud se situace na
Ukrajině nebude silně proměňovat, budou v průběhu léta dále posilovat covidové dezinformační narativy. Růst počtu příspěvků
s touto tématikou vidíme už v několika posledních týdnech. Příspěvky související s válkou se drží ustálených narativů
a pravděpodobně se budou i nadále stabilně vyskytovat v rámci sledovaných skupin. Jejich mírné slábnutí je dáno jednak
obecnou informační únavou a otupěním, a také současným aktuálním vnitropolitickým tématem, které si logicky získává
přední pozornost.]

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
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
Vláda je zkorumpovaná a nekompetentní a musí bezpodmínečně odstoupit. Vtahuje nás do
energetické a ekonomické krize.

Vláda by měla podat demisi, už to že se kolem nich točí policejní vyšetřování není dobré světlo pro
reprezentaci České republiky.
Svou zvrácenou politikou nás Fiala zatahuje do obrovské krize. Čím déle to bude trvat tím hůře se z toho

dostaneme. Pokud ministerstvo vnitra ovládá šéf STAN Vít Rakušan, tak to má stejný efekt, jako kdyby
protidrogový útvar řídil Pablo Escobar.

[Na sítích se i nadále velmi silně objevuje kritika současné české vlády. K šíření kritiky zjevně dopomohla i současná
korupční kauza. Diskutující požadují bezpodmínečnou demisi vlády a zejména pak premiéra P. Fialy a ministra vnitra V.
Rakušana nebo se pozastavují nad tím, proč Milion chvilek pro demokracii nevyjde do ulic na protesty. Snaží se tak patrně
poukázat na to, že uvedený spolek nevystupuje ani tak pro demokracii, jako pro dané politické strany a chrání demokracii
tedy pouze tehdy, kdy se jim to hodí. I nadále je vláda označována jako nekompetentní k výkonu funkce, hrozí se i nadále
především ekonomickou a energetickou krizí, kritika dodávky zbraní na Ukrajinu v tomto týdnu mírně zeslábly, zřejmě
v důsledku již zmíněné kauzy, která rezonovala napříč dezinformačními skupinami.]

Uvedený narativ se vyskytoval ve sledovaném období pouze na českých sociálních sítích. V ruském
informačním prostředí se vyskytují narativy obecně obviňující západní vlády ze současného dění a vývoje.

Narativ 2
Na podzim přijde vládou nařízené nesmyslné očkování a respirátory. COVID je podvod, o nemoci
nám lžou.

Očkování a respirátor, to nás čeká na podzim 2022. Na přelomu jara/podzimu nás opakovaně čeká 4, 5
a více dávek, dokud virus „nezmizí“.
Na JIP 76,4 neočkovaní. Očkovaní jsou na JIP, protože jim „vyprchala“ vakcína a jsou staří. Prosíme ty
statistiky mladých, s těžkým průběhem za rok 2021.
Časopis Science přiznává, že vakcíny proti COVID-19 jsou zbytečné a škodlivé.
[Na sociálních sítích nadále posilují narativy týkající se COVID-19 a především očkování. To je zřejmě způsobeno obecným
opadem zájmu o nadále se prodlužující válečný konflikt a předpověďmi, které se objevují ohledně posílení tohoto
onemocnění. Dezinformace související s povinným očkováním a nakažlivými nemocemi nikdy zcela z informačního
prostoru nevymizely, přestože byly v posledních měsících upozaděny tématem války.]

Uvedený narativ se ve sledovaném období vyskytoval pouze na českých sociálních sítích.
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Narativ 3
Sankce na Rusko nefungují, škodíme jimi sami sobě. Rusko brzy zvítězí a osvobodí Donbas.

Uplynie veľmi málo času a celý Donbas bude chváliť vaše mená za to, že ste krajinu zbavili
nacionalistickej spodiny.
Díky sankcím jsme Rusko postřelili, ale sami si uřízli nohy.
Dovoz ruskej ropy do Číny vzrástol na rekordnú úroveň. V medziročnom porovnaní je to o 55%.
Jednotky špeciálnych síl Akhmat spolu s druhým zborom ľudových milícií LPR dokončujú záverečnú fázu
čistenia dediny Metelkino od nepriateľa. Väčšina ukrajinskej armády dobrovoľne zložila zbrane a tí, ktorí
sa pokúsia postaviť na odpor, sú na mieste zničení. Ukrajinci strieľajú vlastných ak sa chcú vzdať. A tela
nechajú na mieste !

[Uživatelé sociálních sítí na dezinformačních skupinách i v uplynulém období kritizovali zavádění protiruských sankcí.
Sankce označovali za neúčinné. Rusko je podle jejich tvrzení ekonomicky silné a chytré, na sankcích tak bude tratný pouze
Západ. Zaznamenali jsme také podporu ruského vojenského tažení a postupu ruských jednotk na Donbase. Takto otevřené
příspěvky nejsou časté, většinou se podpora ruské války projevuje mezi řádky.]

Daný narativ se velmi silně vyskytuje také na ruských sociálních sítích i v oficiálním zpravodajství. Nejen
samotné informace, ale také styl příspěvků či určité výrazy jsou v ruském a českém prostředí téměř
identické.

Narativ 4
Zastavme válku. Naše vláda stojí na špatné straně, přiživuje konflikt dodávkami zbraní. Ukrajinci
páchají válečné zločiny.

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 né naše !!!
Žádáme České politiky Ukončete veškerá vojenská tažení po celém světě Přestaňte dodávat zbraně na
Ukrajinu Přestaňte tahat občany do války
Německý novinář odhalil, že ukrajinští vojáci rabují ve městech a střílí na nemocnice!
Rusko obvinilo CNN ze spolupráce s ukrajinskými nacisty při natáčení zinscenovaného zabíjení civilistů
[Narativ odsuzuje válku jako takovou. Uživatelé vybízejí k uzavření války tím, že česká vláda přestane dodávat Ukrajině
zbraně. Podstatné je, že to je jediné navrhované řešení zmíněného problému. V této souvislosti nejsou zmiňovány sankce
a zcela se opomíjí kontext celého konfliktu. Nerozebírají se ani důsledky toho, co by zastavení veškerých dodávek západních
zbraní pro vývoj situace na Ukrajině znamenalo. Argumentování mírem je tak vytrženo z kontextu a účelově využíváno
k podpoře jiných prokremelských narativů. Obviňování Ukrajinců z válečných zločinů dodává narativu ospravedlnění –
podporujeme špatnou stranu, případně nic není černobílé.]

Daný narativ se vyskytuje také na ruských sociálních sítích a zpravodajských webech. Tam jsou dodávky
zbraní ze Západu diskreditovány zejména tvrzeními, že je Ukrajinci neumí řádně používat nebo že je ruské
jednotky ještě před doručením na místo úspěšně ničí přesnými zásahy. Označení Ukrajinců za nacisty je
silně přítomno v ruském informačním prostředí od samého začátku války.
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Ilustrativní příklady narativů
Narativ 1 – Fialova vláda

Narativ 2 – Covid

Narativ 3 – Sankce

Narativ 4 – Ukrajinští nacisté

Dezinformace na Facebooku

20.–26. 6. 2022

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 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.

