
JSOU VIDEA NA TIKTOKU VEŘEJNÁ NEBO
SOUKROMÁ?

Ve výchozím nastavení jsou účty Tik Toku veřejné, což umožňuje komukoliv zobrazit
profil uživatele a sledovat jeho videa i komunikovat s ním, ALE také existuje možnost v
nastavení účtu pro každého uživatele změnit profil na soukromý.

- to znamená, že mohou buď přijímat nebo odmítat sledující
- to také znamená, že obsah profilu si mohou shlédnout jen a pouze schválení
uživatelé

CO JE TIK TOK?
Tik Tok je aplikace pro vytváření a sdílení krátkých videí. Aplikace umožňuje
nejen sdílení, ale i komunikaci s přáteli, rodinou a celým světem.
Hlavní skupinou uživatelů jsou dospívající a mladí lidé.

PROČ MAJÍ DĚTI TAK RÁDY TIK TOK?
Tik Tok komunita uživatelů je plná kreativity a autenticity. Mladí se v této aplikaci
cítí moderně a sami sebou. Pomocí krátkých kreativních videí mají možnost
komunikovat s celým světem.

JAK MOHU POMOC SVÉMU DÍTĚTI BEZPEČNĚ
POUŽÍVAT TIK TOK?

Začněte s tím, že jim vysvětlíte, jak používat bezpečně aplikaci Tik Tok
- UPOZORNĚTE JE, že veškerý obsah, který zveřejní na svém profilu, může ovlivnit jejich
pověst a že by nikdy neměly zveřejňovat takový obsah, který by ohrozil jejich soukromí a
bezpečnost
- také se ujistěte, že Vaše dítě ví, jak blokovat každého, kdo šikanuje, obtěžuje, nebo nechce,
aby dotyčný viděl obsah jeho účtu nebo komentoval jeho videa
 

Tik Tok také poskytuje uživatelům (nebo jejich rodičům) možnost odfiltrovat veškerý obsah
nevhodný pro mládež tzv. OMEZENÝ REŽIM.

- rodiče mohou tato omezení nastavit pouze pokud mají přístup k zařízení svého
dospívajícího dítěte a to pomocí uživatelského jména a hesla k jejich účtu

Tik Tok má své zdroje pro rodiče a to včetně 10 NEJLEPŠÍCH RAD PRO RODIČE, které obsahují
nástroje, jak se bezpečně připojit k aplikaci Tik Tok.
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A  B R I E F  H I S T O R Y  O F

Nabídka nastavení Tik Toku
V profilu uživatele klikněte v levém horním rohu na tři tečky:

část "digitální pohoda", kde můžete upravit správu času čili
povolený čas, který dítě bude moct strávit u aplikace
část "rodinné párování" umožňuje volně přizpůsobit
nastavení Tik Toku a vytváří pro uživatele bezpečnější
prostředí 
 

Hesla  a osobní údaje
Promluvte si se svými dětmi o důležitosti zachování hesel a
osobních údajů v soukromí.
Z kamarádů se v pozdější době mohou stát ex - přátelé a
mohou zneužít účet Vašeho dítěte průměrným, nebo
nevhodným způsobem.
Také podvodníci mohou z Vašich dětí vylákat soukromé
informace.

Online svět a realita - časová rovnováha
Ať už jde o Tik Tok, nebo jakoukoli jinou aplikaci, je důležité
pro dospívající, ale také dospělé, a komunikovali se světem v
reálném životě.
Žádná aplikace by neměla omezovat aktivity Vašeho dítěte
jako je například cvičení, dělání domácích prací nebo
čehokoli, co by ho omezovalo ve zdraví, štěstí a produktivitě
v normálním životě.
Pokud byste chtěli nastavit omezující funkci, použijte správu
času v aplikaci Tik Tok, v Apple nebo Androidu a omezte
časové použití aplikace.
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