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13+TikTok je celosvětová aplikace pro vytváření a

publikování krátkých viděí. Tato aplikace umožňuje
nejen sdílení, ale i komunikaci s přáteli, rodinou a

celým světem. Videa lze "okořenit" speciálními filtry,
nálepkami ve formě emoji, hudebním doprovodem a

dalšími..
V současné době je TikTok jedna z nejpopulárnějších

aplikací světa. TikTokk byl dříve známý jako Musical.ly,
který byla vytvořena čínskou společností ByteDance.

Obsahově
Některé outfity a taneční kreace ve videích mohou
být zjevně sexuální a provokativní. Objevily se také

zprávy o sdílení některých uživatelů ohledně obsahu
jako jsou videa propagující anorexii, porno ,

sebepoškozování a násilí.

Nebezpečné trendy a výzvy
Na TikToku existují "trendy výzvy" a hashtagy, které
mohou uživatelé kopírovat, nebo na nich stavět svá

videa. Někdy tyto výzvy mohou představovat pro
mladé lidi rizika.

Obsah může vidět kdokoli
Pokud má vaše dítě veřejný profil mohou všichni
uživatelé z celého světa sledovat a komentovat

veškerý obsah na jejich profilu. 
I když videa nemají sexuální podtext, dávájí tím tak
možnost potencionálním predátorům ke kontaktu či

následnému setkání.

Vliv
Mezi populární vzory dnešní populace dětí od 6-17 let

patří hvězdy sociálních médií. Najdete zde miliony
tvůrců, kteří představují svůj talent a vytvářejí tak

zábavnou show v krátkých videích. Tyto krátká videa
obsahující kaskadérské kousky, komediální skeče a
pěvecké výkony, které se líbí tisíce uživatelům po

celém světě. Reakce celého světa mění názor dnešní
mládeže na chování v aplikaci a celkově na sociálních

sítích za nereálnou představu toho, jak by mělo asi
vypadat jejich chování které by mělo zajistit

popularitu. 

Nevhodné texty písní
TikTok umožňuje uživatelům synchronizovat texty
písní s jejich mimikou rtů. Některé možnosti této

hudby obsahují nadávky a  sexuální motivy. Děti tak
mohou být vystaveny nejen potencionálně

nevhodnému obsahu, ale mohou také sami vysílat
napodobování, nebo zpívání těchto textů

 
Informujte Vaše dítě o tom, aby vždy přemýšlelo

jaký obsah zveřejňuje. Jejich tzv. "digitální stopa"
může mít špatný dopad na jejich pověst, či názor

společnosti. To co je momentálně bráno jako
zábava, v budoucnu se tak může změnit v

nepříjemnosti.
Promluvte se také o tom jak se vypořádat a

postavit se tlaku sociálních médií mezi svými
vrstevníky, který nemusí být vždy přívětivý. Tento

tlak by se v budoucnu mohl odrazit na
společenském postavení Vašeho dítěte.

  
 

I když je skvělé vidět, že je Vaše dítě kreativní a
kolektivní s lidmi sae stejnými zájmy, musí si

uvědomit, že né každý má pozitivní a motivující
názory. Některé reakce a komentáře mohou být

velice negativní až kruté. Ujistěte se, že Vaše
ratolest ví jak s úctou zvládat negativní zpětnou

vazbu.
V nastavení ochrany osobních údajů a bezpečnosti
aplikace se Vaše dítě může rozhodnout, kdo může a
nemůže reagovat a komentovat jejich obsah profilu.

Také kdo může kontaktovat jej a psát mu přímé zprávy
do soukromého chatu.

Doporučujeme použít tato nastavení tak, aby
omezovala komentování a reakce na profilu
Vašeho dítěte jen a pouze schválení přátelé.

 
 

KRITIKA

Aby bylo zajištěno, že nikdo nebude moci
sledovat polohu Vašeho dítěte. Vysvětlete mu, že
by nikdy nemělo natáčet videa na kterých by bylo

kam chodí do školy, či blízko jeho bydliště s
poznávacími body.

 

Pokud vy nebo Vaše dítě uvidíte na TikToku něco,
co se zdá být nevhodné, můžete takovýto obsah
nahlásit hned nekolika způsoby. Můžete nahlásit

daný účet, nebo pouze video a samotný komentář,
nebo i chatovou konverzaci.

 
Jednoduchým klepnutím na "NAHLÁSIT" 

Funkce aplikace ""Digital wellbeing". je jinak také
vylepšený "omezený režim", který obsahuje obsah,

který nemusí být v hodný pro všechny věkové
kategorie

Nákupy v aplikaci
Stejně tak jako u jiných aplikací existuje u TikToku
obchod s placeným obsahem. Uživatelé si mohou

koupit virtuální měnu ve formě mincí, které následně
lze využít ke koupi speciálních darů. Při streamování

lze zakoupit zábavné emoji, které hodnotí kladně
daný stream. Obsah je snadno zakoupitelný a to

pomocí pouhého kliknutí, avšak ceny jsou zde vysoké.
Například existuje možnost zakoupení 10000

virrtuálních mincí jejichž hodnota se v reálném světě
rovná zruba 2500 Kč. 

Zneužití tvorby
TikTok vybízí uživatele, aby sdíleli svou vášeň a
kreativní vyjádření prostřednictvím svých videí.

Přestože se to zdá jako nevinná zábava, může se
dostat do špatných rukou a v budoucnu způsobit

jisté nepříjemnosti jako je například šikana,
vyhrožování a zneužití obsahu v neprospěch

Vašeho dítěte.

 
Při příhlášení do aplikace se zobrazí výzva k
zadání datumu narození. Pokud je Vše dítě

mladší 13 let, TikTok jim neumožní pokračovat
dále v registraci a uzamkne se v mobilu na 24

hodin.
Aplikace je totiž určena dětem strší 13 let.

Tato hranice je nastavena z důvodu ochrany
dětí před online nebezopčím, keté obsahuje
nezpočet možných hrozeb . Ve skuteř´čnosti
ale se dají videa na TikToku sledivat i bez

registrace, tudíž je důležité,  aby jste
zkontrolovali zařízení Všeho dítěte, zda

neporošuje zásady TikToku a nenaisntovalo si
aplikaci do svého mobilu.

 
 

POZOR NA SDÍLENÍ
INFROMACÍ VĚKOVÁ HRANICE

Pokud máte obavy z množství
času, který stráví Vaše dítě na

TikToku, zapněte funkci "Digital
wellbeing". Tato funkce zahrnuje

"zprávu obrazovky", která
omezuje čas, který může Vaše

dítě strávit v této aplikaci

RADY A TIPY PRO RODIČERADY A TIPY PRO RODIČERADY A TIPY PRO RODIČE

POUŽIJTE NASTAVENÍ
"DIGITAL WELLBEING"

Aby jste snížili riziko náhodného nakupování v
apliaci. Používání aplikace a jisté následky ze

zakoupení v online shopu má v aplikaci také jisté
nastavení. A to taková, že lze vymanit veškeré

nakupování v aplikaci a tak i v jiných platformách

UPOZORNĚNÍ NA
NÁKUPY V APLIKACI

LOKALIZAČNÍ OBJEKTY

NAHLÁŠENÍ
NEVHODNÉHO OBSAHU

letemsvetemnetem@gmail.com


