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Zadání 1. úkolu 
Tvým prvním úkolem bude vytvořit si dvě identity: 

1. První by měla odpovídat tvé skutečné identitě. Měl(a) by si se pokusit ji prezentovat co 

možná nejvěrohodněji, tak, aby si na internetu byl(a) pokud možno co nejvíce tím, kým 

opravdu jsi.  

2. Druhá tvoje identita bude falešná. Zde máš příležitost vyzkoušet si „být někým jiným“. Pole 

tvé fantazie je v tomto ohledu téměř nekonečné… můžeš volit svůj věk, pohlaví, charakter, 

koníčky, sexuální orientaci… zkrátka je to příležitost zkusti být někým docela jiným. 

 
 U žádné z těchto dvou identit neuváděj své skutečné jméno! Každá tato identita by měla být 

svébytná. Obě dvě by se pak od sebe měli výrazně lišit. Jako pomocník a průvodce jsme pro vás 
vytvořili šablonu inspirovanou několika koncepty osobnosti. Tuto šablonu zkus použít (vyplnit) a 
uchovat. V případě falešné identity ji pak vyplněnou budeme využívat na kurzu.  
Během všech aktivit, které budeme realizovat online až do kurzu, budeš vystupovat za tyto dvě 
identity. Za každou aktivitu pak budeš sbírat body. Pozor, stejně tak budeš sbírat a ztrácet body za 
rozpoznávání komu reálně přísluší která identita! Tzn. pokud se ti podaří odhalit který NICK patří ke 
kterému skutečnému jménu studenta (např. FRANTA VONÁSEK), pak body získáš a naopak, pokud 
někdo odhalí tebe, tak body ztrácíš.  

 
Technické detaily registrace identit 
 1. na stránce: http://www.liveonline.cz/docebo  se zaregistruj 
 2. vyčkej aktivace tvého profilu administrátorem 

(pokud tvůj účet nebude do 24 hodin aktivován, napiš prosím na email jmkozel@gmail.com) 
 3. zapiš si kurz Live-On-Line 

4. ke každé registraci budeš potřebovat jeden email (tedy celkem budeš potřebovat 2 
mailové adresy) – pokud dvě nemáš, využij některého z freemailových klientů, mail si zřiď a 
nastav si automatické přeposílání do své původní adresy (v případě dotazů se na nás můžeš 
obrátit) 
5. tvé emailové adresy uvidí pouze administrátor systému, takže se nemusíš bát, že by to 
mohlo nějak ohrozit neodhalení tvé identity během všech aktivit 

 
 

Za tým LoL 
Martin - Administrátor 

http://www.liveonline.cz/docebo

