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Krátce

Shrnutí

Vláda vede občany k chudobě a hladomoru.

Vládní činitelé jsou fašisté a vlastizrádci. Dodávky zbraní         
a pomoc Ukrajině musí skončit!

Opičí neštovice navazují na COVID. Očkování zajistí 
plánovanou redukci lidstva.

Za válku mohou USA. Západ je nejednotný, neví, co dělá.

Ve 21. týdnu byla ve sledovaných skupinách nejvíce vidět kritika české vlády. Rezonovalo 
především neřešení zdražování, pomoc Ukrajincům na úkor českých občanů a pozvání vojsk USA 
na území ČR. Kritická rétorika přitvrdila, stále častěji docházelo k vyzývání k demonstracím, 
občanské neposlušnosti a násilí.

V českých dezinformačních skupinách se i nadále šíří rétorika v souladu s ruskou propagandou.   
Ze započetí války je obviňován Západ (USA), který nedal Rusku svým konáním na výběr (provokoval 
například zakládáním biologických laboratoří, nebo se přímo chystal k útoku na Rusko). Naopak 
Rusové jsou osvoboditelé a zachránci s velkým bílým Z. Západní představitelé i naši vládní činitelé 
jsou soustavně označováni za nacisty a vlastizrádce.

V uplynulém týdnu se oproti předešlému více prosadil narativ o opičích neštovicích, který volně 
navazuje na narativy spojené s COVID-19. Témata COVID-19, restrikce a škodlivé očkování nikdy 
zcela nevymizely, nyní zažívají návrat právě v souvislosti s neštovicemi.

Ve sledovaném období se na českých sociálních sítích prosazovaly ve velké míře stejné narativy 
jako v Rusku.
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Hlavní narativy

Narativ 1

Vláda je nekompetentní. Zamlčuje nám skutečnosti, žene nás k chudobě a hladomoru.







To jsme se dočkali. Přes třicet let po hadráku se máme připravit na zmrznutí a hladomor! Tenkrát nám 
nouze nehrozila! A mladé rodiny dostávaly byty za podepsání pětiletého pracovního "úvazku" jednoho 
člena rodiny ve fabrice!
Řešení aktuálních potíží - v jiných zemích jsou politici biti a kamenováni hladovějícími lidmi.
Podle většiny občanů se vládě nedaří zvládat zdražování. V ČR probíhá historicky rekordní pád životní 
úrovně. Největší zodpovědnost za tento stav nese premiér Petr Fiala.

24.-30. 5. 2022

[V posledních třech týdnech zaznamenáváme vysoký nárůst příspěvků očerňujících vládu, žádajících její demisi, nebo 
dokonce defenestraci. Vláda podle dezinformátorů nezvládá důsledky války – uprchlíky, zdražování, zásobování. Narativ 
využívá tradičních silných dezinformačních instrumentů – emočně zabarvených výrazů jako „chudoba“ či „hladomor“, cílení 
na „naše děti“ a označení jasného viníka společně s návrhem prostého radikálního řešení. Vedle podkopávání důvěry vládě 
pokračuje i snaha o diskreditaci seriózního zpravodajství.]

Narativ o nekompetenci Západu a hrozícím hladomoru na základě neuvážených kroků západních politiků 
proti Rusku je běžný jak na českých, tak na ruských sociálních sítích. Výraz „hladomor“ se v ruském 
prostředí objevoval za uplynulý týden ve zvýšené intenzitě.

Narativ 2

Vláda jsou vlastizrádci. Podporují fašistický režim dodávkami zbraní, před vlastními občany 
upřednostňují uprchlíky.







Kolaborant a fašistická svině Rakušan i píča Pekarová, dostali co proto!!!Jim jde o to splnit, co chtějí 
globalisté, a předat ČR zdevastovanou a zotročenou, aby slovanský národ jednou provždy zmizel.
Vláda tajně poslala zvací dopis USA, zve vojáky na naše území.
Svinstvo. Zeptal se někdo z těch panáků, jestli občané České republiky chtějí darovat zbraně Ukrajině?

[Na sociálních sítích zaznamenáváme zostřený jazyk a výzvy k násilí proti představitelům vlády. Ta podle diskutujících jedná 
za zády občanů, a proti jejich vůli. Je proto opakovaně označována za vlastizrádnou. Narativ má společně s narativem 1 
podkopávat důvěru občanů nejen ve státní instituce, ale i v samotné státní zřízení, a vybízet k občanské neposlušnosti. 
Opakovaně zaznamenáváme odmítání a nedůvěru v principy zastupitelské demokracie. Je zřejmé, že v ruském zájmu je, aby 
Západ nedodával Ukrajině zbraně, stejně tak je v ruském zájmu i dehonestace ukrajinských uprchlíků, jsou to přeci oni, kteří 
na Západě reprezentují svou zemi.]

Označení západních států za nacistické, pokusy o shazování významu dodávek zbraní na Ukrajinu (jsou 
okamžitě ničeny ruskou armádou) a pokusy o diskreditaci ukrajinských uprchlíků (přinášejí nakažlivé 
nemoci, zneužívají dávky, jsou to teroristé) se objevují jak na českých, tak na ruských sociálních sítích.

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.
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Narativ 3

Opičí neštovice navazují na COVID-19. Globální elity chtějí zredukovat lidstvo.







Soros, Schwab a Pfizer jsou zapojení ve spiknutí proti zeměkouli – přes viry, čipy a globální agendu.
Světoví lídři se v roce 2019 v Davosu rozhodli zredukovat obyvatelstvo o 50%.
Lidé, neočkujte se proti ničemu a bojkotujte lockdowny! Opičí neštovice jsou jen pokračováním COVIDu.

[Narativy referující o opičích neštovicích volně navazují na covidové narativy, které se ovšem ve velké míře přirozeně 
vyvinuly z ještě starších narativů o globálních spiknutích za nakažlivými nemocemi, nejčastěji v souvislosti s HIV a jeho 
cíleným šířením americkou armádou, či nebezpečí očkování. Jedním z principů úspěšného působení v informačním 
prostředí je právě dlouhodobost a neúnavné opakování stejného, či podobného tvrzení. Rychlost, se kterou se 
dezinformační scéna chytla opičích neštovic, je toho důkazem. Téma očkování a COVID-19 probublává sociálními sítěmi po 
celou dobu války, s příchodem opičích neštovic má výskyt tématu vzrůstající tendenci.]

Narativ se v daném období vyskytoval jak na českých, tak na ruských sociálních sítích.

Narativ 4

USA mohou za válku, na Ukrajině mají biologické laboratoře. Západ je nacistický a nejednotný.







Představitelé WHO by měli být postaveni před soud za rozpoutání biologické války a následnou 
ekonomickou krizi.
Za vším co se na Ukrajině děje může agresivní a válečná politika Ameriky! Biden je novodobý Hitler.
Hlupáci už by měli pochopit, že velké Z znamená zachránci. Rusko není ve válce proti občanům Ukrajiny, 
ale proti nacistům. Vojáci dělají vše pro ochranu obyvatel.

[Narativ o nejednotnosti Západu má za cíl znejistit občany ohledně kroků vlády i společných kroků mezinárodních 
organizací. Celkově tento narativ převrací tvrzení o původu války, ospravedlňuje tak konání Ruska, které nemělo na výběr, 
ale muselo zasáhnout proti zkaženému Západu. Rusové jsou tedy líčeni jako zachránci a osvoboditelé, my, kteří stojíme 
proti nim, jsme fašisté. ]

Narativ se objevuje na českých sociálních sítích v různých podobách – obvinění Západu z rozpoutání války, 
„důkazy“ o protestech proti podpoře Ukrajiny v evropských městech, „důkazy“ o biologických laboratořích     
a tajných plánech USA na Ukrajině. Všechny tyto příklady daného narativu velmi silně rezonují i na ruských 
sociálních sítích.

24.-30. 5. 2022
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Ilustrativní příklady narativů
24.-30. 5. 2022

Narativ 1 – nekompetentní vláda Narativ 2 – vláda 
= fašisté a vlastizrádci

Narativ 3 – opičí neštovice Narativ 4 – nacistický Západ
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Týdenní monitor FB skupin: 24.–30. 5. 2022
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.

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, které jsou 
ukotveny v Ústavě demokratických států a západních organizacích. 
Přátelé Ruska v České republice... – skupina otevřeně přebírá narativy podporující zájmy Ruské Federace. 
Vyzdvihuje úspěchy Putina, Ruska, kritizuje české státní instituce a západní organizace (EU, NATO). 
Češi, táhněme za jeden provaz – oblíbená a dlouhodobě fungující dezinformační skupina, cílí proti vládě         
a hodnotám EU, NATO, šíří i vyložené lži. Ve skupině se objevují více či méně otevřené výzvy k násilí ať vůči 
konkrétním osobám, nebo vůči institucím.
Nechceme fašistickou vládu – mladší politická militantní 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 manipuluje s fakty v souladu s prokremelskými narativy.
Přátelé RF a Vladimíra Putina (Rossija friends) – skupina otevřeně podporuje a šíří narativy podporující zájmy 
Ruska. Kritizuje českou vládu, EU a USA. Příspěvky nemají velký dosah. 
Fan klub Tomia Okamury a SPD – politická skupina, která přejímá stanoviska SPD a T. Okamury. Ostře se 
vymezuje proti členství v EU, odmítá euro, xenofobně se staví proti uprchlíkům. Komentující zveřejňují také 
výzvy  k násilí na představitelích vlády.
Chceme obecné referendum bez omezení tématu referenda – skupina se vymezuje proti členství ČR         
v západních organizacích (EU, NATO). Přejímá příspěvky ze slovenské dezinformační scény. Od počátku války 
na přejímá otevřeně propagandu Kremlu. 

Nechceme fašistickou vládu
Chceme pryč z NATO a EU - Rusko je…

Česká kotlina
CZEXIT

Přátelé Ruska v České republice
Antikavárna

Českoslovenští vojáci v záloze
Češi, táhněme za jeden provaz

Fanklub Tomia Okamury a SPD
Fórum vlastenců.cz

Chceme obecné referendum bez…
Svoboda je stav vědomí

Anastasie, paměť lidstva, Člověk-tvůr…
Na děti nám nesahejte

Přátelé RF a Vladimira Putina (Rossija…
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