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Krátce
Vláda ČR ničí naši zemi, je proti vlastním lidem.

Fiala je nacista, upřednostňuje Ukrajince.

Válku způsobil Západ pod vedením USA, které budou profitovat
na dodávkách plynu. Západní propaganda nám tají skutečnosti.

Opozice je systematicky umlčována.

Uprchlíci jsou podřadní lidé s nízkým IQ a nakažlivými nemocemi.
Naši pomoc zneužívají a odvážejí si ji zpět na Ukrajinu.

Rusko je v právu, bojuje za zachování starých pořádků, má
podporu

v zahraničí a jeho vojenské operace probíhají podle

plánu. Západ je nejednotný, sankce nemají dopad a rubl sílí.
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Shrnutí
V uplynulém týdnu se na Facebooku ve sledovaných skupinách nejčastěji vyskytovala tvrdá kritika
české vlády pod vedením premiéra Fialy. Vláda je obviňována z kolaborantství a posluhovačství EU
a USA. Podle uživatelů nehledí na zájmy ČR a našich občanů, vtahuje nás do války, bídy a strádání.
Navazujícím tématem je pomoc válečným uprchlíkům. Ta je označována za nepřiměřenou a
zneužívanou. Dezinformátoři rozšiřují škálu konkrétních příběhů vypovídajících o zneužívání
poskytovaných dávek. Uprchlíci jsou nadále označováni za nekulturní, roznášející nakažlivé nemoci
a snižující IQ evropské populaci. Nejčastěji se nyní zmiňuje romský původ ukrajinských uprchlíků,
což má u českého publika speciﬁcké asociace a nahrává emotivnímu ladění příspěvků i komentářů.
Dále se silně prosazuje narativ hlásající ruské právo na speciální vojenské operace, vedené na
Ukrajině v reakci na agresivní kroky Západu. I nadále se zmiňují tajné biologické laboratoře, které
byly na Ukrajině vytvářeny pod vedením USA, a nyní jsou úspěšně ruskými ozbrojenými silami
zničeny. Rusku se podle členů dezinfo skupin daří nejen v plnění vojenských cílů, ale obecně i
ekonomicky (rubl posiluje a sankce nemají žádný dopad). Nad to získává podporu svého konání i v
mezinárodním společenství.
Na základě dlouhodobého monitorování dezinformačních skupin a vývoje od začátku války se
domníváme, že proruská kampaň v ČR sleduje následující cíle: podkopat podporu západní orientace
ČR, podkopat podporu Ukrajiny, vyvolat strach před mocí Ruska, přesvědčit o správnosti ruských
hodnot a ospravedlnit invazi – to vše i s využitím zcela absurdních a lživých argumentů.

Týdenní monitor FB skupin: 10.–16. 5. 2022
hodnoty u FB skupin reprezentují počty jejich členů*
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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.
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Hlavní narativy
V hranatých závorkách jsou uvedeny interpretace sledovaného dění na sociálních sítích.

Narativ 1
Vláda ČR jsou kolaboranti a lokajové USA a EU, vtahují zemi do války,
upřednostňují Ukrajince před Čechy, kteří budou trpět bídou a hlady,
zavádějí v zemi totalitu.
- Vláda neřeší zdražování; více se stará o Ukrajince, než o vlastní občany.
- Vláda svými nesmyslně agresivními kroky vůči Rusku způsobí hladomor a bídu!
- Vládne cenzura, nikdo nechce vyslechnout opozici, vláda se bojí jiných názorů.
- Fiala je lhář, zloděj, podvodník a ukrajinsko-sudeťácký nacista a americký placený agent.
[Diskreditace kroků vlády, označení za hlupáky, kteří neví co dělají, nebo naopak programově vedou naši
zemi do záhuby, jelikož hájí cizí zájmy, zpochybnění funkčnosti státních institucí i veřejnoprávních
médií, to patří k dlouhodobě podporované dezinformační lince. Za pandemie byla ze zavádění totalitních
pořádků a cenzury obviňována Babišova vláda, nyní se o to údajně pokouší ta Fialova. Podkopání
důvěry občanů ve stát je stálou snahou, která nahrává cizímu působení a budování vlivu v naší
společnosti.]
Uvedený narativ se vyskytuje pouze na českých sociálních sítích. Na ruských sociálních sítích se
vyskytují zmínky o českých i jiných politicích, ve většině případů je, v souladu s výše uvedeným,
zesměšňují a očerňují.

Narativ 2
Za válku na Ukrajině může USA, chtějí dovážet do EU plyn. Západní
propaganda umlčuje opozici a systémově nám lže.
- Američanům se ve spolupráci s Anglosasy podařilo zotročit a zmanipulovat celou Evropu a vehnat
proti sobě do války dva největší slovanské národy.
- Američané se snaží odstřihnout EU od ruského plynu, aby jej mohli sami dráž dovážet.
- Ukrajina odstavila Slovensko od plynu.
- Cenzura, nikdo nechce vyslechnout opozici, vláda je arogantní, bojí se jiných názorů.
[Přestože je nezpochybnitelným faktem, že Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, na FB skupinách
nacházíme celou škálu narativů rozmělňujících výklad této skutečnosti a svedení viny na druhou stranu
– Ukrajince samotné, ale mnohem častěji Západ (NATO/EU/USA), který je systematicky označován za
skutečného agresora, zodpovědného za probíhající válečný konflikt.]
Uvedený narativ se vyskytuje jak na českých, tak na ruských sociálních sítích.
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Narativ 3
Uprchlíci zneužívají naši pomoc. Čerpají výhody na úkor Čechů.
- Už mají Ukrajinců všude plný zuby, jenom vybírají peníze a válí se!
- Ukrajinští Romové si jezdí do ČR pro 5000 Kč, a pak se vrací domů. Češi to neřeší, říká hejtman
Zakarpatí Čubirko.
- Vděční Ukrajinci vyhazují humanitární pomoc a místo ní nakládají zbraně.
- Ve Švédsku zaznamenávají masivní nárůst osob s mentálním postižením.
[Na FB se vyskytují nejrůznější pokusy o odrazení od pomoci válečným uprchlíkům. Štvavé komentáře a
šíření podobných narativů mohou v důsledku přinášet menší či větší komplikace – neochotu
obyvatelstva pomáhat, vyčerpání ubytovacích kapacit, různé formy diskriminace, otevřené střety a
radikální názorové rozdělování společnosti. Tento narativ sledujeme na českém FB od samého začátku
války v nespočetných obměnách a se sílící tendencí. V posledním týdnu přibylo odkazů k romskému
původu ukrajinských uprchlíků, což má pro české publikum své specifické emotivní konotace.]
Uvedený narativ se vyskytuje jak na českých, tak v menší míře na ruských sociálních sítích. [V Rusku
přispívá k dehumanizaci protivníka a postupnému ospravedlňování válečného tažení proti barbarským,
nebezpečným a nekulturním ukrajinským fašistům.]

Narativ 4
Zahraniční země se postupně odvrací od Ukrajiny. Rusko je v právu – bojuje
za zachování dobra, válku vyhrává; sankce nefungují a rublu se daří.
- Ruská armáda vítězí, má lepší zbraně, rubl sílí a sankce nefungují.
- Rusko a Putin bojují proti USA a Západu za zachování starého pořádku.
- Slavná Rudá armáda a její následovatelé nakonec všechny osvobodí.
- Na Ukrajině byly biologické laboratoře, které měly vyvíjet biologické zbraně. Rusko je zničilo a tím
zachránilo svět.
[Narativ o biologických laboratořích je dlouhodobě udržovaným a rozvíjeným proruským tématem. Je
pro Rusko výhodný z několika důvodů – ospravedlňuje ruskou invazi, obviňuje Ukrajinu z porušování
mezinárodního práva a Ukrajince označuje za nebezpečné zloduchy. Zároveň obviňuje USA z přípravy
agrese vůči Rusku. Vyskytuje se na českém FB od začátku války, hojně se šíří v ruských i jiných
zahraničních médiích.]
Uvedený narativ se vyskytuje jak na českých, tak velmi silně i na ruských sociálních sítích.
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Ilustrativní příklady narativů
Narativ 1 – vláda

Narativ 2 – prolhaný Západ

Narativ 3 – uprchlíci

Narativ 4 – Rusko v právu

