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Krátce

Shrnutí

Vládu je třeba odvolat, nebo svrhnout násilím.

Kvůli pomoci Ukrajincům zanedbala Fialova vláda požár v Českém 
Švýcarsku.

Orbán se domnívá, že by se mělo s Rusy sednout k jednacímu stolu, 
vyjednat příměří a pak mír.

Ukrajinci darované zbraně prodávají na černém trhu, i Rusům. 
Havarované ukrajinské letadlo v Řecku bylo plné zbraní.

Evropském státy se odmítají dělit o plyn a další energie. Kde je ta 
slavná solidární EU?

Na podzim nás čekají roušky a očkování. Čtvrtá dávka je nebezpečná.

V druhé polovině července jsme na dezinformačních facebookových skupinách sledovali více méně shodné 
narativy jako na konci předešlého měsíce. Stabilně je nejsilnějším tématem česká vláda, která je kritizována 
a stále více prezentována jako univerzální viník veškerých – ať už skutečných, nebo smyšlených – problémů.
Jako příklad spojení dvou nesouvisejících věcí k obvinění vlády ze služby cizím zájmům můžeme zmínit 
dezinformaci, že k hašení rozsáhlých tuzemských požárů chybí vojáci, kteří bojují na Ukrajině a vrtulníky, 
které tam naše vláda poslala. Tvrzení účelově využívá tématu války k domnělému pochybení vlády ve věci 
nesouvisející přírodní katastrofy.
Stoupající tendenci mají na skupinách vulgární a agresivní vyjádření a komentáře vybízející k nepokojům, 
porušování zákona, násilí či fyzické likvidaci vládních představitelů.
Dalším významným tématem bylo v daném období vyzdvihování politiky V. Orbána, ať už se jednalo o jeho 
kroky ve věci energetiky, nebo jeho výrok, kterým vyjadřoval přání přizvat Rusy a vyjednat s nimi mír.
V daném období se zvedla aktivita v některých skupinách a zaznamenali jsme nebývalý nárůst příspěvků      
s téměř nesrozumitelnou češtinou a chybným slovosledem.

Příští report o dezinformacích na Facebooku vyjde ve třetím srpnovém týdnu.
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Hlavní narativy

Narativ 1
Česká vláda jsou zločinci a šmejdi. Zajímá je Ukrajina, čeští občané jsou jim ukradení. V EU jsme pro smích 
a hloupě sloužíme cizím zájmům. Vládu je třeba svrhnout, je třeba demonstrovat i použít násilí!









Takhle se stát stará o hasiče, kteří několik dní hasí České Švýcarsko. Kam pak se poděla naše technika a hlavně 
vrtulníky?
Na pomoc Ukrajině se vyčlenily prostředky ze státního rozpočtu, ale pro výplaty důchodů a rodičovských příspěvků 
se musí stát zadlužit. Fialo, táhni už do h@jzlu!
Náš premiér Fiala dostal kapky v Evropském parlamentu - Právo veta je potřeba zachovat, jinak se staneme otroky 
EU.
VŠICHNI MAJÍ PLNÉ ZUBY NACISTICKÉHO ŠVÁBA, ZLOČINCE RAKUŠANA. Volitelné je pouze ANO a SPD všechno 
ostatní je hnus. Vláda opět odmítla českým zdravotníkům 14 miliard korun, jak dlouho občané ČR budeme trpět ten 
koaliční ksindl??

18.–31. 7. 2022

[Ve sledovaném období jsme opět zaznamenali velké množství příspěvků, které útočí na českou vládu jako celek, nebo na její jednotlivé 
představitele – P. Fialu, J. Lipavského a V. Rakušana. Podle uživatelů vláda činí jen samé špatné kroky a to zcela programově, jelikož 
nehájí zájmy českých občanů, ale zájmy Bruselu, nebo USA. Vláda je kritizovaná za podporu Ukrajině, využívá se jakékoli sebevíce 
nesmyslné příležitosti k této kritice, například údajný nedostatek vrtulníků pro hašení požáru v Českosaském Švýcarsku z důvodů jejich 
darování Ukrajinským ozbrojeným silám. Česká armáda prý nebyla na pomoc hasičům nasazena proto, že vojáci bojují na Donbase. 
Stabilně se objevují výzvy k odvolání či svržení vlády, nechybí vulgarismy a výzvy k násilí, které v daném období v některých skupinách 
ještě posílily. Lze předpokládat, že tento narativ bude nadále posilovat a komentáře se budou radikalizovat, především v souvislosti          
s obdobím před komunálními volbami  a v závislosti na vývoji situace na podzim tohoto roku.]

V ruském informačním prostředí se objevují příspěvky zaměřené proti EU a západním vládám. Ruská oficiální 
propaganda se snaží upozorňovat na nejednotnost a slabost západních států a nekompetentnost jejich vlád.

Narativ 2
Česku hrozí energetická krize i hlad. Sociálně slabší budou mít na den jeden rohlík. Vláda kašle na občany  
a kupuje drahé stíhačky. Evropské státy kopou za sebe, solidarita vymizela. Orbán je vzor, nejlepší premiér, 
který myslí na své občany!











Sociálně slabší budou mít na den jeden rohlík, varuje šéfka potravinářů. Šetřit? Proč nezačnou u počtu úředníků?
Polsko oznámilo, že se o plyn s nikým dělit nebude. Totéž řeklo i Španělsko a Portugalsko. Rakouský premiér         
– pokud dojde na nejhorší scénář, musíme upřednostnit Rakousko. Maďarsko je naprosto v klidu. Orbán řekl, že 
nedá nikomu ani kubík plynu. Pan Orbán jste super premiér. Nejlepší premiér že zdravím mozkem a myšlením aby 
se jeho.lidi měli lip SUPER
Ten plynovod z Polska byl postaven asi za odpoledne. BĚŽ UŽ KONEČNĚ Z NAŠÍ REPUBLIKY DO TÝ BRUSELSKÝ 
PRDELE TY ŠMEJDE !!!
Sprcha raz denne, žiadne bazény či klíma, energie na prídel.
Až nebudete mít v zimě za co a čím topit, pověste si doma fotku stíhačky F-35, abyste věděli,že je to pro dobrou 
věc. Si dám plakát toho feťáka z Ukrajiny a bude mi vedro jak na Sahaře

[Narativ tematizuje obavy z nedostatku, ztráty sociálních jistot a standardů, na které je naše společnost zvyklá. Jako obvykle se 
vykreslují ty nejčernější scénáře pomocí emotivních výlevů, hledá se viník, kterého lze z hrozícího vývoje obvinit a jednoduché řešení, 
kterým lze naopak situaci ihned vyřešit. Viníkem je opět česká vláda a její kroky, řešením je opět její svržení. V daném období jsme 
zaznamenali nebývalý nárůst příspěvků opěvující politiku V. Orbána. Ten je dáván za vzor politika, který myslí na vlastní občany (tedy 
nakupuje ruský plyn a odmítá solidaritu v rámci EU) a nebojí se za ně postavit. Lze předpokládat, že narativ bude i nadále silný, a pokud 
nebudou některé obavy na straně občanů rozptýleny jasnými kroky i komunikací ze strany státu, je zde potenciál pro šíření narativu i za 
hranice dezinformačních skupin.]

V ruském informačním prostředí se i nadále prosazuje narativ, že protiruské sankce tvrdě dopadají na evropské 
státy, které situaci nemají šanci zvládnout. Naopak Rusko se prezentuje jako silné a vůči sankcím odolné.

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. V hranatých závorkách jsou uvedeny interpretace sledovaného dění na sociálních sítích.
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Narativ 3
Očkování proti COVID je škodlivé. Pokud bude vláda zavádět opatření, je třeba je bojkotovat. COVID je 
podvod, na kterém vydělávají nadnárodní firmy.









Očkování a respirátor, to nás čeká na podzim 2022. 4,5 a další dávky nás čekají opakovaně.
Necháme děti doma, pokud budou roušky, testy od 1.9. opět ve školách.
Rozhodně se nedám napíchat jenom proto, že státy EU uzavřely nevýhodnou smlouvu s firmou Pfizer, která 
neustále dodává "vakcíny" na nějakou první variantu viru, podle této smlouvu je musí odebírat a platit, přitom stít 
nemá odvahu se ani proti takovéto vypráskané smlouvě soudně bránit.
Ty jsi buď totální ignorant (studie Izraele prokázaly snižování vlastní imunity po 4.Dávce) nebo Mengele!

[Ačkoli v některých skupinách výskyt covidových příspěvků mírně klesá, narativ se i nadále drží mezi těmi nejsilnějšími. V daném období 
jsme zaznamenali návrat v tomto případě prozatím preventivních výzev k bojkotování vládních opatření. Lze tedy očekávat, že pokud se 
nějaká opatření na podzim vrátí, bude tento narativ významně posilovat a zvýší se činnost některých dezinformačních skupin 
orientovaných na tuto problematiku, které od února tohoto roku publikují především příspěvky zabývající se válkou na Ukrajině.]

V ruském informačním prostředí se tento narativ v současné době nevyskytuje.

Narativ 4
Ukrajinci přeprodávají zbraně, které jim posílá česká vláda. Tahle válka není naše! Sankce nefungují, Putin 
je frajer a Rusko ve válce zvítězí! Orbán je taky frajer, chtěl by s Ruskem vyjednat mír.









Orbán se domnívá, že by se mělo s Rusy sednout k jednacími stolu, vyjednat příměří a pak mír.
V Řecku se zřítilo ukrajinské letadlo. Nejednalo se náhodou o „humanitární“ munici dodávanou na Ukrajinu Českou 
vládou? Prodávají zbraně, které jim posíláme, šmejdi.
Zbraně darované Ukrajině samotní Ukrajinci občas prodávají, a to dokonce Rusům! Ta válka není naše. EU pořádá 
hon na čarodějnice.
Nepřátelům se nepovede vrhnout Rusko o desítky let zpět, prohlásil Putin. Rusko jde dopředu a ostatní se ženou do 
záhuby. Západ jde cestou sebestrukce. Evropa jde do hajzlu. Putin je frajer. FANDÍM PUTINOVI.

[Narativů souvisejících s válkou na Ukrajině na dezinformačních skupinách postupně mírně ubývá. Většina z nich je aktuálně propojena      
s narativem 1, tedy s kritikou jednání české vlády. Ubylo zmínek o nacistické Ukrajině, nepojednává se o válečných zločinech a téměř se 
nevyskytují zprávy o dění na frontě. Příspěvky ovšem nadále tematizují dodávky českých zbraní na pomoc Ukrajinským ozbrojeným silám    
i neúčinnost protiruských sankcí. Rusko z většiny příspěvků vychází jakožto nesporný vítěz, oslavuje se osobnost V. Putina a za politický 
vzor se dává V. Orbán.]

Shodné narativy sledujeme na ruských zpravodajských webech a sociálních sítích. Často a pravidelně se objevují 
příspěvky o neúčinnosti západních sankcí. Rusko se snaží prezentovat jako ekonomicky silné a připravené na jakýkoli 
tlak Západu. Podle oficiální ruské propagandy má Rusko mnoho podpory v zahraničí, kdežto Západ je naopak 
nejednotný. Velmi často se pojednává také o nesmyslnosti dodávek západních zbraní, jejich okamžitém ničení 
ruskými přesnými zbraněmi, jejich ukořistění ruskou armádou či jejich přeprodeji do zahraničí.

18.–31. 7. 2022
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Ilustrativní příklady narativů
18.–31. 7. 2022

Narativ 1 – vláda

Narativ 2 – energetická krize
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Narativ 3 – COVID-19

Narativ 4 – Ukrajina
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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.

Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je
náš opravdový Přítel !!!

Česká kotlina

Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze /
Československí vojaci v zálohe

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůrce
a rodové statky

Fanklub Tomia Okamury a SPD

Fórum vlastenců.cz

Svoboda je stav vědomí
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