4.1.

Představte se světu
Identita

Soubor rysů, podle nichž je jedinec známý v určité specifické
skupině. Individuální charakteristické rysy, které umožňují člověka rozpoznat.18

Každý má svoji vlastní identitu danou rozsáhlým souborem charakteristických znaků.
Vyjmenujte co možná největší počet znaků, které určují vaši identitu v reálném životě.

JMÉNO:
CHARAKTERISTICKÉ
RYSY:
ŽIVOTNÍ CÍLE:

ZÁJMY:

JINÉ:

Pokud jste aktivní na webu, vytváříte si zde podobně jako v reálném světě svoji online identitu.

1

Vaše zveřejněné fotografie

2

V online světě vaši identitu
určuje řada různých věcí.
Dokážete některé z nich vyjmenovat?

3
4
5
6
7
8
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Collins (2012), ‘Identity’ (online), http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/identity.
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Vaší pověst na Internetu často určují
drobné detaily, které o vás lidé najdou,
informace, které jste sami zveřejnili,
nebo fotky dostupné na webu.

Daniel Solove
Vaše pověst v budoucnosti
„Pomluvy mohou
pověst člověka nespravedlivě poškodit.
Často jde o směs polopravd a neúplných
historek.“19

Můj profil na sociálních
sítích?
To je moje identita na
Internetu.
Ľuboš

Informace, které o vás ostatní na webu najdou, vás mohou ukazovat ve špatném světle.
Mnoho z nich může být samozřejmě vytrženo z kontextu. Tím se však nikdo nezabývá.
Jakmile lidé vidí vaši fotku nebo informace o vás, hned si na vás udělají názor.

Jaký dojem vyvolávají tyhle fotky?

Vím, že si mě zaměstnanci univerzit budou
vyhledávat na Internetu, proto jsem se
rozhodl vytvořit si opravdu jednoznačně
kladný profil. Pokud tedy opravdu chtějí
hledat, využiju toho a ukážu jim, co chci,
aby viděli!

Jsou ještě jiné situace, ve kterých můžete svůj internetový profil využít pro dobrou věc?

Život na netu je skvělý. Nikdo z mých
kamarádů nemá rád stejnou hudbu jako
já a někteří si myslí, že se oblékám trošku
bláznivě. Na Internetu mě ale berou, najdu
tu další lidi, kteří přemýšlejí jako já, přijímají
mě, nemusím předstírat, že jsem někým jiným.
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Solove, D.J. (2007), ‘The Future of Reputation’, New Haven: Yale University Press, p. 189.
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4.2.

Kým vším jste

Persona/Maska

Výraz C. G. Junga označující masku, sociální
fasádu. Určitá charakteristika, která na člověka
zdánlivě platí a která se často liší od toho, jaký
člověk je ve skutečnosti nebo jak se chová v
soukromí.20

Vaše identita není neměnný stav. Nejen že se může v průběhu života měnit, ale jeden člověk
může mít více identit podle toho, v jakém prostředí se pohybuje. Dokážete popsat různé identity, které
v následujících situacích přijímáte?

Doma

Ve škole

Ty

(např. ve vztahu k rodičům,
prarodičům, sourozencům)

Na pracovním trhu

V místní komunitě

Zodpovědný mladý člověk
Sociální pracovník pro mládež

V komunitách na
sociálních sítích

20

Zaměstnanec místní pekárny o
nedělích

Cambridge Dictionaries online (2013), ‘persona’ (online), http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/persona?q=persona.
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Vyberte si čtyři „různé“ identity, které jste uvedli v předchozím cvičení, a doplňte požadované informace do mapy identity.
Situace:

Situace:

Charakteristické rysy:

Charakteristické rysy:

Vy

Jak komunikuji:

Jak komunikuji:

Aktivity:

Aktivity:

Situace:

Situace:

Charakteristické rysy:

Charakteristické rysy:

Jak komunikuji:

Jak komunikuji:

Aktivity:

Aktivity:

Na mnoha sociálních sítích dnes mají uživatelé možnost rozdělit si své internetové přátele do
různých „skupin“ a určit, co se kterou skupinou chtějí sdílet. Založení jakých skupin vám připadá
užitečné a jaký přístup k informacím byste „přátelům“ v jednotlivých skupinách umožnili?

Skupina
1

Sdílené informace

Blízcí kamarádi ze školy

2
3
4
5
6
7
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4.3.

Pravdu a nic než pravdu?

Klamání

Způsob chování, kterým přimějete jiného člověka, aby věřil
něčemu, čemu sami nevěříte.21

Při vytváření online identity se často ptáme, jestli musíme vždy uvádět přesné informace o tom, kdo
jsme. Kde je hranice mezi záměrnou ochranou údajů a vytvářením „klamné identity“?
Co si myslíte o následujících scénářích? Souhlasíte s chováním těchto lidí? Je takové jednání
přijatelné? Mohli se zachovat lépe?

Sáře je 12, ale hrozně moc si přeje mít profil na Facebooku. Protože je ale ve smluvních
podmínkách na těchto stránkách stanoveno, že uživateli musí být více než 13 let, založí
si profil profil jako osmnáctileté slečna.
Je chování přijatelné? Proč?
Lepší by bylo, kdyby se zachovali takhle...

Ačkoli Tom miluje večírky, na svém profilu na LinkedInu uvádí jen své vzdělání a takové
koníčky, které by mohly zaujmout případné zaměstnavatele. Tancování a oslavy mezi
zálibami nezmiňuje, myslí si, že by to nemuselo působit dobře.
Je chování přijatelné? Proč?
Lepší by bylo, kdyby se zachovali takhle...

Laura se chce zaregistrovat na sociální síti. Místo svého skutečného jména, jak je
požadováno, uvede vymyšlené.
Je chování přijatelné? Proč?
Lepší by bylo, kdyby se zachovali takhle...

Truth about Deception (2012), ‘What is the Definition of Deception?’ (online), http://www.truthaboutdeception.com/lying-and-deception/wayspeople-lie/what-is-deception.html.
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Bart má problém, o kterém nechce mluvit s rodiči ani s kamarády. Na stránkách
zaměřených na pomoc po Internetu svoji pravou identitu zatají, aby mohl mluvit otevřeněji.
Je chování přijatelné? Proč?
Lepší by bylo, kdyby se zachovali takhle...

Ve škole působí David vždycky dost stydlivě, když ale hraje svoji oblíbenou online hru,
hrozně rád přebírá iniciativu a bojuje s ostatními hráči.
Je chování přijatelné? Proč?
Lepší by bylo, kdyby se zachovali takhle...

Julie si právě otevřela restauraci. Chce přesvědčit nové zákazníky, aby přišli na večeři, a
tak si pod cizím jménem vytvořila profil, kde zveřejnila velmi kladné hodnocení restaurace.
Některé blízké členy rodiny a kamarády prosí, aby udělali totéž.
Je chování přijatelné? Proč?
Lepší by bylo, kdyby se zachovali takhle...

Anna a Sofie jsou velkými fanynkami filmu Pán prstenů. Při online komunikaci s ostatními
fanoušky vystupují jako elfky a představují se jako Amarië a Aredhel.
Je chování přijatelné? Proč?
Lepší by bylo, kdyby se zachovali takhle...
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