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OMEZTE ČAS!

 

NAHLAŠTE 
NEVHODNÝ OBSAH

Při stažení aplikace TikTok je nastavený účet jako
veřejný - což znamená, že obsah účtu Vašeho dítěte
může vidět absolutně každý další uživatel TikToku. V
nastavení ochrany osobních údajů a bezpečnosti

lze vybrat možnost soukromého účtu.  
Soukromý účet znamená, že můžete schválit nebo

zamítnout žádosti každého uživatele TikToku a obsah
uvidí pouze Ti, kteří  jsou schváleni jako sledující profilu
Vašeho dítěte. Další informace o povolení soukromého
účtu najdete na sgtránkách TikToku, v sekci nastavení

soukromí

TikTok je komunita, která zahrnuje kreativitu,
autentičnost, podporu hodnot a především pozitivitu.

V pokynech tvůrců TikToku je uveden kodex slušného
chování, sdílení obsahu a jednání na úrovni. Pokud se

domníváte Vy, nebo Vaše dítě, že některý z obsahů
porušuje zásady slušného chování v online prostředí, je

obsah urážející, či nevhodný můžete jej nahlásit. 
Lze nahlásit i celkový profil uživatele, který tento obsah

sdílel a to přímo z aplikace. 
Tvůrci TikToku si zakládají na vstřícnosti a jedinečnosti

sdílení pozitivních a kreativních příspěvků, proto
veškerý nevhodný obsah a spamy hlašte.

Ať už je účet soukromý nebo veřejný, Vaše dítě má
možnost se rozhodnout, zda chce povolit komentáře

k jakémukoli svému videu na profilu. A to tak, že jej
mohou komentovat pouze schválení sledující, nebo
je úplně omezit a to i jednotlivě na každé video zvlášť. 

Tato nastavení lze kdykoli změnit v nastavení
ochrany osobních údajů a bezpečnosti. 

Dokonce lze i nastavit filtr pro povolené komentáře
s omezením na daná klíčová slova, které si zadá Vaše

dítě do seznamu nežádoucích komentářů a následně
jsou automaticky blokována u veškerého obsahu

na jeho profilu.

RODIČOVSKÁ KONTROLA 
 

Pokud Vaše dítě narazí na video,  které obsahuje
nežádoucí, nevhodný, nebo urážející obsah, který je
nezajímavý a obtěžující, jednoduše klikne na „Nezajímá
se“. Tímto v budoucnu omezí další zobrazení podobného

druhu videa.
V nastavení lze také zadat omezený režim, což

znamená, že obsah, který nechcete, aby se zobrazoval
Vašemu dítěti a tedy není v hodný pro každého, bude

eliminován.  Pomocí kódu lze uzamknout tento
omezený režim, avšak lze ho kdykoli deaktivovat a

upravovat.

Duety jsou jedna z interakcí  jak natočit zábavné
video se svým kamarádem. Vaše dítě má kontrolu
nad způsobem natáčení a možnost volby s kým
bude video vytvářet a kdo na to může reagovat.
Pomocí předvolby je účet nastavený na všechna
videa obsahující jejich profil, ale Vaše dítě může

zvolit selektivní povolení, či zakázání duetů a to
pro konkrétní videa a uživatele.

TikTok je zábavný, snadno použitelný a pro všechny věkové kategorie. Připojte se k trendu
nebo se bavte s každodenními společnými okamžiky se svými příteli, nebo rodinou. Vytváření
zábavného obsahu s vaším dospívajícím může být skvělý způsob, jak se více zapojit do jeho

života a dozvědět se o jeho zájmech.

 TikTok je určen pro uživatele od 13 let, proto má
tato aplikace hodnocení na Google Play a iOS od

Apple hodnocení 12+. Tyto obchody umožňují použít
rodičovskou kontrolu přímo při stažení z jejich

portálu. 
Veškeré informace k rodičovské kontrole a dalších
možných „omezeních“  naleznete v pokynech pro
iOS nebo Android, kde najdete i další návody, jak

mít pod kontrolou zařízení Vašeho nezletilého
dítěte.

V sekci správy času stráveném na obrazovce zařízení Vašeho dospívajícího dítěte naleznete
způsob, jak omezit čas, který Vaše dítě stráví na této aplikaci. Tato funkce, která je součástí
nabídky obsahuje tzv. Digital Wellbeing. Funkci můžete mít pod kontrolou pomocí Vašeho

vymyšleného přístupového kódu na zařízení Vašeho dítěte. Lze povolit pro různé časové
limity  a to až do 2 hodin. Tato omezení lze také nastavit prostřednictvím rodičovské

kontroly v nastavení obchodu zařízení Android a iOS.

Jestliže má Váš dospívající nastavený účet na
soukromý, může kdykoli spravovat svůj profil z

jakéhokoli důvodu. 
Soukromý účet může omezit, či zabránit ostatním
uživatelům sledovat profil Vašeho dítěte, či mu psát

přímé zprávy, nebo komentovat obsah na jeho
profilu.

 

Zprávy na TikToku se používají ke spojení mezi uživateli. Je to
způsob komunikace jednotlivých uživatelů a slouží pro

výměnu názorů, kreativních nápadů, či obyčejné přímé zprávy. 
Zprávy jsou omezeny v základním nastavení tak, že pouze
schválený sledující může poslat soukromou zprávu Vašemu

dítěti. Pokud však nechcete, aby jej konkrétní uživatel
kontaktoval, musí Vaše dítě tohoto uživatele přestat

sledovat, či blokovat, aby omezilo schopnost jednotlivce,
nebo zcela deaktivovat zasílání zpráv z jeho nastavení

ochrany osobních údajů.

OMEZTE 
ZOBRAZOVANÝ OBSAH

NASTAVENÍ 
SOUKROMÉHO ÚČTU

ZVEŘEJNĚNÝ 
OBSAH ÚČTU

OVLÁDEJTE SEKCI
KOMENTÁŘŮ

NASTAVTE 
PŘEDVOLBY ZPRÁV

OMEZIT DUETY

letemsvetemnetem@gmail.com
FB stránka: Letem světem netem

MODERNÍ APLIKACE TIKTOKMODERNÍ APLIKACE TIKTOKMODERNÍ APLIKACE TIKTOK

NASTAVENÍNASTAVENÍNASTAVENÍ


