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Co je Tik Tok?

Tik Tok je aplikace, která uživatelům
umožňuje vytvářet a sdílet krátká,

kreativní a zábavná videa. Videa se
kombinují s hudbou, emotikony, filtry

apod. 

Proč je TikTok
tak oblíbený?

Díky vytváření a publikaci
osobních videí, která může vidět
a tzv. "lajkovat" celý svět. Tím

pádem se děti stávají
oblíbenými a zajímavými  mezi
dalšími uživateli, kteří používají

tuto platformu.

 Měl by být účet mého dítěte
spíše soukromý?

Pokud má uživatel svůj účet nastavený jako veřejný má to
své pro a proti. Dle různých výzkumů, které proběhly po

celém světě poukazuje na radost ze získávání lajků,
komentářů, či sledujících od uživatelů z celého světa.

Pokud má uživatel veřejný účet, tak kterýkoliv jiný
uživatel, dokonce i úplně cizí člověk si může videa

prohlížet, komentovat a  zasílat zprávy (v nastavení se dá
omezit pouze na přátelé pomocí soukromého účtu). 

Zatímco soukromý účet, umožňuje omezení (kontaktovat
či prohlížet) ostatních, kteří musí být schváleni a po té

mohou vidět veškerý obsah Vašeho účtu.  Zda je lepší účet
soukromý nebo veřejný je na každém uživateli. S dítětem
je dobré se domluvit a otevřeně mluvit o nastavením jeho

účtu na Tik Toku. 

Má Tik Tok věkové
omezení?

 
Tik Tok vlastní čínská společnost ByteDance, která byla založena v roce
2012. V první polovině roku 2018 se stala nejstahovanější na App Store

(mobilní obchod s aplikacemi). Kořeny má v podobně fungující aplikaci s
názvem Musica.ly, ale zásadní růst jí přineslo až pohlcení čínskou

společností ByteDance. Vliv této společnosti je zásadní. Rodiče ostatně ani
netuší, že se jejich malá princezna vyzývavě předvádí na čínské sociální

síti. Samozřejmě vystavena chtivým pohledům pedofilů a sexuálních
predátorů. Případně, v tom alespoň trochu příznivějším případě, pouze

šikaně a nenávistným komentářům ostatních uživatelů.

Je Tik Tok vhodný
pro děti?

Dle pravidel Tik Toku musí být každému
uživateli minimálně 13 let, aby se mohl

zaregistrovat a mít přístup k platformě.
Toto omezení však nelze mít plně pod

kontrolou. Některé země například Irsko a
USA velmi dbají na věkové omezení v

souladu se zákony.

Ačkoli je aplikace Tik Tok zaměřená
hlavně na teenegery může se stát, že

se uživatel setká s mladšími 13 let.
Rodiče i děti by si měli dát velký pozor

na komunikaci. Nadávky, utrážky a
pošťuchování, které často můžeme
najít pod obsahem uživatelů, nebo
videa, která mají sexuální podtext

začínají být vážný problém. I přes to,
že aplikace je zaměřena pro

dospívající populaci, nelze zaručit, že
ji nebudou užívat děti mladší 13 let.

Je Tik Tok čínská společnost? Pokud ANO,
má to vliv na děti, které aplikaci užívají?

Co by Vás mohlo zajímat.


