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Shrnutí
Třetí březnový týden přinesl v dezinformačních skupinách mírné zklidnění vod rozbouřených ruskou 
invazí. Některé příspěvky se vracely k osvědčeným tématům jako je COVID-19 a především očkování, dále 
pak zlovolným plánům Evropské Unie, případně zavádění totality v České republice a na Západě obecně. 
Tématem číslo jedna však i nadále zůstával válečný konflikt v Ukrajině. Hlavní narativy už se od začátku 
války stačily vytříbit a zakořenit.
V souvislosti s válkou se psalo především o uprchlících. Dezinformátoři je vnímají jako přítěž a hrozbu. 
Cítí ohrožení způsobu života, na který byli zvyklí. Obviňují vládu z toho, že uprchlíkům straní a na vlastní 
občany nemyslí. Extrémnější komentáře uvádějí, že Ukrajinci postupně nahradí Čechy. Je zde zjevná 
polarizace na my a oni.
Dezinformátoři dále zpochybňují veřejnoprávní média, státní instituce, a mezinárodní organizace jako 
NATO a EU. Velmi silně kritizují kroky české vlády, obviňují jí z toho, že dodávkami zbraní Ukrajině 
záměrně podněcuje začátek světové války, a tvrdí, že premiérova cesta do Kyjeva se vůbec nekonala. 
Opět se po čase objevují hlasy volající po sjednocení a povstání českého národa proti zlovolné nadvládě. 
Diskutéři jedním hlasem dodávají, že bez krve a násilí to nepůjde.
Nakonec je tu adorace Ruska a Putina. Rusko bylo do války vtaženo a pouze brání své území, lidi a 
tradice. Rusové vedou strategickou operaci a ta se jim daří podle plánu. Jsou vysoce humánní, poskytují 
pomoc, dovážejí jídlo. Putin je velký státník, mnich, který obětoval svůj život pro svou vlast. Na druhé 
straně stojí zlí a nenávistní Ukrajinci. Zde nastupuje princip ospravedlnění činnosti jedné strany skrze 
dehumanizaci protivníka. Ukrajinci jsou tedy zobrazeni jako fašisté a narkomani, kteří se neštítí střílet do 
civilistů, vyhazovat do povětří vlastní divadla, nemilosrdně vraždit děti a vyvíjet biologické zbraně v 
tajných laboratořích.

Sledované skupiny

Českoslovenští vojáci v záloze /…

Přátelé Putina v České republice

Na svobodu nám nesahejte!!! Češi a…

CZEXIT

Češi, táhněme za jeden provaz

Fanklub Tomia Okamury a SPD

ČESKOMORAVSKÝ KLUB VLADIMIRA…

„Na svobodu nám nesahejte! ��…

Českoslovenští vojáci v záloze /…

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůrc…

Toto není naše vláda

Chceme obecné referendum bez…

NEOČKOVANÍ CZ, SK pro MÍR ! NE VÁL…

Fórum vlastenců.cz

Česká kotlina

Přátelé RF a Vladimira Putina (Rossija…
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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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Přehled hlavních narativů
Uprchlíci jsou zlo, na úkor našich občanů
- Ukrajinští uprchlíci budou vysidlovat české občany z jejich bytů. Tohle není pomoc, ale 
okupace!
- Uprchlíci budou zvýhodňováni oproti našim občanům. Dostanou vyšší příspěvky.
- Uprchlíci si neváží naší pomoci. Vyhazují darované jídlo.
- Chápete, že nahradí Čechy? Vemou lidem práci, vyhodí vás kvůli nim z bytu, dají přednost jim 
před námi? Že dostanou všechno zadarmo? A že kvůli nim všechno zdraží?
- Uprchlíci přenáší vysoce nakažlivé choroby – Fiala nám dovezl biologické bomby.
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Přehled hlavních narativů
Fiala v Kyjevě nebyl

- Premiér nebyl v Kyjevě, ale v Krakově.
- Schůzka se Zelenskym se vůbec nekonala.
- Časově se cesta do Kyjeva nedá stihnout.
- Zelenskyj je v Polsku a přesně tam za ním Fiala jel.
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Přehled hlavních narativů
Vláda nás zatahuje do války
- Dodávky zbraní na Ukrajinu jsou agresivním aktem.
- Stát, který přispěje peníze na zbraně na Ukrajinu, nás tahá do války.
- Zastavte válku! Zastavte dodávky zbraní na Ukrajinu. Ohrožujete český lid, a nejen ten!
- Fiala je tak omámený touhou být středem pozornosti, že mu nedochází, že jeho akce 
přispívají k zahájení světové války.
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Přehled hlavních narativů
Ukrajinci = fašisté, narkomani, násilníci, producenti 
biologických zbraní
- Kvůli válce se z vlastní země neutíká, tedy není-li úhlavní nepřítel samotná hlava státu.
- Čína žádá USA, aby zveřejnily doklady o vojenských biologických laboratořích na Ukrajině.
- Mariupol je bašta týhle fašistický lůzy, akorát teď serou do kalhot, jelikož jsou obklíčený a v 
prdeli.
- Masivní neonacistické pochody na Ukrajině za podporu Bandery, a na to my děláme sbírky.
- Ukrajina ostřeluje civilní budovy a útočí na civilisty, divadlo si do povětří vyhodili sami, Rusové 
by si neničili vlastní území.
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Přehled hlavních narativů
Putin je osvoboditel a ochránce, Rusko je do války 
dotlačené
- Jediný prezident, který chrání Evropu před NATO a Amerikou, děkuji!
- Ruská strategická operace na Ukrajině je výsledek neustále zesilujícího tlaku na ruskou přímou hranici 
ze strany USA a Západu.
- Speciální operace Ruska na Ukrajině je výsledkem agrese a ohrožování ze strany USA.
- Putin jako mnich, který se zcela odevzdal svému poslání – své zemi.
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Přehled hlavních narativů
Nedůvěra ve státní instituce, média, mezinárodní 
organizace
- Současná cenzura vychází z cenzury používané nacistickým Německem.
- Vláda: Kdysi se takovému chování říkalo vlastizrada, dnes jim polovina národa masírovaná masmédii 
tleská.
- Jízda za demisi vlády, rozpuštění parlamentu a svobodné volby.
- Přítomnost vojáků NATO na našem území? Panstvo, honorace a elity se bojí lidové revoluce. Není to 
legrační? Germáni nás budou chránit před Germány. Není!
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Přehled hlavních narativů
Obnova českého národa, bez násilí to nepůjde
- Naše vlastenectví nám dá sílu se ozvat. Nesmíme dále mlčet!
- Lidi si vycinkali, co si vycinkali, ale my to teď napravíme!
- To půjde jedině násilně.
- Bez krve to nepůjde, mafie je roztahaná všude.


