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Virtuální identita je naše nehmotná
a rozptýlená přítomnost v rostoucí
sféře konektivity.

Virtuální přítomnost znamená, že
část toho, kým jsme, žije ve formě
digitalizovaných informací. 

Takže i když můžeme volně
existovat v obrovské džungli
vzájemně propojených možností,
tyto kusy digitalizovaných
informací, cokoli od uživatelských
jmen, přes hesla až po profily, jsou
často mimo naši kontrolu a existují
nezávisle na sobě na platformách
po celém online prostoru. To s
sebou přináší obrovské příležitosti,
ale také značné riziko.

 

Vaše skutečná identita dokazuje
naši existenci v offline světě.
Zahrnuje všechna naše
skutečná data, jako je vaše
občanka, řidičský průkaz, rodný
list a všechny fyzické
připomínky toho, kdo jsme a
jaké je naše místo ve světě.
Části světské identity jsou
kontrolovány prostřednictvím
ústředních orgánů, které působí
jako regulátoři našich informací.

Virtuální a reálné identity 

FORBES: Is The Future Of Identity Connecting
Our Digital Persona With Our Real-Life Identity?

 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/08/01/is-the-future-of-identity-connecting-our-digital-persona-with-our-real-life-identity/?sh=7e5ee1744a0f


Náš obsah na sociálních sítích
často zdůrazňuje, s kým trávíme
čas, kam chodíme, co děláme atd.
Den za dnem a příspěvek po
příspěvku tvoří náš obsah naši
online identitu.
Ve většině případů tato online
identita odráží, kdo jste offline.
Konektivita, výraz a individualismus
jsou všechny faktory, které hrají roli
v obsahu uživatele.

Jak moc se liší
vaše online a
offline
osobnosti?

Online vs Offline osobnost: Kdo jsi skutečný ty?
 

Sdílení osobních údajů na veřejné
platformě vytváří úzké pouto mezi
uživateli. S ohledem na to umisťují
influenceři své následovníky do
svého nejvnitřnějšího kruhu a
udržují otevřenou linii komunikace
napříč různými platformami.

Účty na sociálních sítích

Platformy jako Facebook,
Instagram, Twitter a Snapchat nám
umožňují prezentovat sebe a náš
obsah jakýmkoli způsobem, který
si zvolíme pro své publikum.
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Platformy a účty
sociálních médií jsou
naším novým prvním
dojmem.

Platformy sociálních médií jsou
klíčovým nástrojem pro propojování a
udržování vztahů, kreativitu a
poznávání světa. Existují však také
negativnější aspekty používání
sociálních médií, jako je tlak na to, aby
se lidé prezentovali určitým
způsobem.

https://www.theguardian.com/media-network/2015/sep/24/online-offline-personality-digital-identity
https://www.youtube.com/watch?v=SZAkZ4TzSEA&ab_channel=SoulPancake


Jak sociální média utvářejí identitu  | Ulrike
Schultze | TEDxSMU

 

Is your “virtual” identity in line with
your “real” identity? Or are both
identities very different from one
another?
Do you believe your personality
shapes how you present yourself
on social media?
Do you feel pressured by others to
present yourself in a certain
manner on social media?

1.

2.

3.

Self-Assessment

Při používání sociálních sítí vidíme a
zveřejňujeme hlavně ty „dobré
stránky“ života. Máme tendenci se
srovnávat s ostatními a cítíme se v
depresi, pokud naše těla, oblečení
nebo životní styl neodpovídají
obrazům lidí, které neustále vidíme.

Odezvy, lajky a zapojení, které
dostáváme na sociálních sítích, nás
nutí pokračovat ve zveřejňování. To
může ovlivnit obsah, kterému
dáváme přednost, naše sebevnímání
a identitu.

Stigma konformity: Ovlivňuje naše virtuální chování to, jak se skutečně chováme?

Jak skutečný jsi na Facebooku?

Jak skutečný jsi na sociálních sítích?

Další zdroje

Na falešném Instagramu, šance být skutečný.

Já, moje selfie a já...

Jak technologie a sociální média
ovlivňují to, kým jsme a můžeme
být? Tento TedTalk vrhá světlo na
vliv technologií na to, jak se
prezentujeme ostatním a jak nás
ostatní prostřednictvím technologií
vnímají.

Me my selfie and I | Dr Linda
Papadpoulos | TEDxWhitehallWomen

Brilantní TedTalk o identitě a její
online kultivaci a ověřování, o
zesíleném sebeuvědomění a
upravených verzích našich životů.

https://www.youtube.com/watch?v=CSpyZor-Byk&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=CSpyZor-Byk&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=CSpyZor-Byk&ab_channel=TEDxTalks
https://www.youtube.com/watch?v=CSpyZor-Byk&ab_channel=TEDxTalks
https://www.entrepreneur.com/article/307457
https://www.sapiens.org/culture/social-media-and-identity/
https://learning.blogs.nytimes.com/2015/12/02/how-real-are-you-on-social-media/
https://www.nytimes.com/2015/11/19/fashion/instagram-finstagram-fake-account.html
https://www.youtube.com/watch?v=lAdOeP6d3pQ&ab_channel=TEDxTalks



