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Shrnutí

»Raketový útok na Polsko je ukrajinská provokace k zavlečení 
NATO do války.«
 

»Slované vždy bojovali proti nacistům. Měli bychom se zasadit   
o mír a spolupráci mezi slovanskými národy.«
  

»S válkou na Ukrajině podporujeme cizí zájmy. USA profitují         
z bídy Evropanů.«
  

»Vláda upřednostňuje Ukrajince před vlastními občany. Vláda je 
zlo!«

V daném období zarezonovala ve sledovaných facebookových skupinách zpráva o dopadu raket na 
polské území. Uživatelé v tomto případě opět komunikovali zcela v souladu s ruskou propagandou. 
Z jejich pohledu se jednalo o zamýšlený čin ukrajinské strany s cílem vtáhnout NATO do války,        
a tedy i důkaz, že Ukrajina aktivně zabraňuje jednání o míru, který by si mírumilovné Rusko přálo.  
V druhém sledu byli čeští politici díky svým příspěvkům na sociálních sítích obviňováni         
z válečného štváčství .
  

I v tomto období nadále pokračovala ostrá kritika vlády a propagace protivládních akcí konaných 
17. listopadu. [Nejsilnější proud, který se zformoval v průběhu tohoto srpna, pronikl mimo uzavřenou 
dezinformační komunitu a vyvrcholil pražskou demonstrací 3. září 2022, pravděpodobně vyčerpal svůj 
potenciál. Další vývoj bude záviset mimo jiné na tom, jak se společenská situace bude vyvíjet a jak vláda 
zvládne výzvy, které jsou před ni v důsledku tohoto vývoje postaveny.]
 

Skupinami i nadále probleskuje covidový narativ o škodlivosti očkování, má ale slábnoucí tendenci 
a je ve většině skupin již zcela zanedbatelný.
 

Celkově jsme nezaznamenali větší výkyvy narativů – ty stagnují a drží se daných kolejí. Počty 
členů skupin se v tomto období také téměř vůbec neproměnily. Obecně se tedy na facebookové 
dezinformační scéně setkáváme s klesající dynamikou.

Hranaté závorky v textu značí interpretaci analytika. Odrážky uvádějí přesné citace příkladů daného narativu, v odstavci pod 
příklady je shrnutí narativu,. V následující části se nachází porovnání s děním v ruském informačním prostředí. V příloze č. 2 jsou 
vloženy ilustrativní příklady příspěvků.
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Hlavní narativy

Narativ 1

Za raketový útok na Polsko může Ukrajina. Možná jde o její provokaci. Našim politikům jde                 
o zavlečení NATO do války s Ruskem. Okamžitě o tom začali šířit dezinformace.







Útok na Polsko má na svědomí Ukrajina. Je dost možné, že zaútočila schválně. Buď aby 
poškodila státy NATO, nebo aby útok svedla na Rusko, což by vyprovokovalo NATO k útoku na 
něj. Tak by začala válka, po které Evropa a naši politici prahnou. Naši politici okamžitě po 
dopadu rakety začali šířit dezinformace, že útočilo Rusko.
Přehnané a předčasné byly reakce na dopad rakety na Polsko.
Raketa v Polsku byla ukrajinská a čeští politici to předčasně označili za ruskou.

7.–17. 11. 2022

Komentář

Ve sledovaném období ve facebookových skupinách silně rezonovalo téma dopadu raket na 
polské území, stejně jako tomu bylo i v mainstreamových médiích. Uživatelé obvinili 
veřejnoprávní a mainstreamová média i politickou reprezentaci z šíření dezinformací             
a z válečného štváčství. Podle nich je cílem české vlády, potažmo celého NATO, zatáhnout nás 
do třetí světové války. To často vysvětlují tím, že západní civilizace je v úpadku a vyvolání války 
je symptomem jejích smrtelných křečí, či pokusem o poslední záchranu nadvlády USA nad 
světem. [Je zřejmé, že se jedná o součást ospravedlňování rusko-ukrajinské války a dezinterpretace 
důvodů, jak k ní došlo. Lze předpokládat, že tento narativ se bude prosazovat v různých podobách       
i nadále, především v závislosti na tom, zda se i v budoucnu bude situace na bojišti vyvíjet pro Rusko  
nepříznivě.]

Ruské informační prostředí

V ruském informačním prostředí byla používána shodná rétorika. Ukrajina byla obviněna              
z provokace třetí světové války zatahováním NATO do konfliktu, na daném příkladu byla 
ilustrována neochota Ukrajiny jednat o míru. Události bylo využito k očerňování Zelenského        
a zesměšňování západních politiků.
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Máme v čele Ukrajinského kokota, který upřednostňuje cizí před vlastními a ani se tím netají. 
Jestli chtějí šetřit, ať začnou především u sebe!!!
Blaho UA na úkor ČR, vláda je zlo.
Výzva k nenásilné demonstraci 17. 11. 2022 na Václaváku v Praze od 14 hod za odvolání vlády.
ČEZ zosminásobil svůj zisk a současně zdraží elektřinu o 60%.
Kvarteto zla ČR: Fiala, Rakušan, Černochová, Pekarová-Adamová.

Narativ 2
Pro vládu není ČR na prvním místě. Premiér je proukrajinský, upřednostňuje cizí před vlastními,    
a ani se tím netají. Proti vládě je potřeba demonstrovat a odvolat ji – vláda je zlo! Obecně jsou 
nejhorší premiér Fiala a ministři Černochová s Rakušanem.

Komentář

Ve sledovaném období pokračovala propagace demonstrace chystané na 17. listopad. Záhy se 
objevila další data a místa plánovaných protestů. Vláda je i nadále ostře kritizovaná a je žádáno 
její odstoupení. Důvody jsou především neřešení energetické krize a pomoc Ukrajině. [Potud se 
jedná o legitimní součást demokratické výměny názorů, problém nastává v momentě, kdy se objevují 
výzvy k násilí, převratu a násilnému svržení vlády. Problematické je pak především to, za jakých 
podmínek, kým, jak systematicky a v čím zájmu se tyto narativy šíří. To z nich dělá nebezpečnou 
praktiku, která odporuje svobodě slova a zneužívá ji.]

Ruské informační prostředí

[Jak vyplývá z monitoringu ruského informačního prostředí, Rusové i nadále silně podporují rozkol 
Západu a referují o jeho nejednotnosti. Jak u domácího, tak především u západního publika, se snaží 
vyvolat pochyby o tom, že je Západ schopen pomoci Ukrajině vyhrát válku. Aktivně tedy působí na 
západní společnosti tak, aby nepodporovaly dodávky zbraní či jiné pomoci na Ukrajinu a aby vyvolaly 
protesty a odvolání svých prozápadně smýšlejících demokratických vlád.]

7.–17. 11. 20227.–17. 11. 2022



Dezinformace na Facebooku











Kdo chce mír, neposílá zbraně. Rusko bojuje proti teroru USA/NATO a změně světového 
uspořádání.
Premiér Fiala je americký slouha. Fiala ničí vlastní národ. Rakušan je vlastizrádce.
USA profitují z bídy Evropanů. Existuje spiknutí, kdy USA perou peníze tím, že sponzorují 
Ukrajinu a zároveň se tak vrací peníze na financování demokratů.
Západ nás chce ovládnout. Chce poštvat Slovany proti sobě. Je třeba se zasazovat o mír             
a spolupráci mezi slovanskými národy. Slované bojovali vždy proti nacistům.
Existuje spiknutí proti Slovanům a plán na jejich vyhubení. Díky EU už ČR nebude suverénním 
státem.

Narativ 3
S válkou na Ukrajině podporujeme cizí zájmy. Za Ukrajinu bojuje celé NATO. USA profitují z bídy 
Evropanů – perou na Ukrajině peníze ve prospěch Demokratické strany. Západ nás chce ovládnout 
a poštvat Slovany proti sobě. Je třeba se zasazovat o mír a spolupráci mezi slovanskými národy. 
Slované bojovali vždy proti nacistům.

Komentář

[Ve skupinách se i nadále prosazuje smýšlení o bipolárním rozdělení světa. Na jedné straně stojí 
dekadentní, prohnilý a upadající Západ, jehož představitelé mají na svědomí veškeré problémy 
současného světa – od války na Ukrajině, přes stoupající ceny energií až po běžné denní problémy 
normální občana České republiky. Na straně druhé stojí Rusko a jeho moudrost, tradice a hodnoty.   
V tomto smyslu jsou prezentovány odkazy na panslovanství. Tento silný a všudypřítomný narativ je 
náboženskou mantrou členů dezinformační komunity, dává jim jednoduché vysvětlení pro jejich 
ztracenost v současném světě a naší společnosti a určitou naději na změnu.]

Ruské informační prostředí

[Tento narativ ve smyslu uvedeného komentáře je alfou a omegou ruské propagandy. Ta se ať už 
otevřeně a přímo, nebo nepřímo neustále odkazuje ke svatému poslání Ruska zachránit a spasit svět 
od všeho zlého. Především je pak vyzdvihováno vítězství nad nacismem ve Velké vlastenecké válce,    
a současná speciální vojenská operace je prezentována jako úsilí, které na tento historický moment 
přirozeně navazuje.]

7.–17. 11. 2022



PŘÍLOHA Č. 1
 

Seznam monitorovaných skupin v období 7.–17. 11. 2022
 
Hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů v tisících, 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.

Česká kotlina

Přátelé RF a Vladimíra Putina (Rossija
Friends)

Přátelé Ruska v České Republice ...

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze /
Československí vojaci v zálohe

Češi, táhněme za jeden provaz

Svoboda je stav vědomí

CZEXIT

Nechceme fašistickou vládu

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Chceme obecné referendum bez
omezení tématu referenda
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PŘÍLOHA Č. 2
Ilustrativní příklady příspěvků
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Obr. 1, Narativ 1

Obr. 2, Narativ 2

Dopad střepů rakety na Polsko nebyla náhoda, ale cílená provokace Ukrajiny k zatažení NATO do války.

Vláda nemyslí na vlastní občany a ožebračuje je posíláním všech prostředků na Ukrajinu. Ukrajina je pro naši vládu na prvním 
místě.

7.–17. 11. 2022
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Obr. 3, Narativ 3

Obr. 4, Narativ 3

Západ je opravdové zlo. Rusko historicky a i dnes stále bojuje proti bujícímu nacismu.

Tuto válku už dávno jednoznačně vyhrál Putin.
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