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ÚVOD
Aplikace Google Family Link je sice primárně určena pro rodiče k dohledu
a omezování aktivity dětí na telefonech, proč ale této aplikace nevyužít jako
pomůcku při boji s nadměrným hraním mobilních her, užíváním sociálních
sítí nebo závislostí na internetu?
Google Family Link nabízí spoustu nástrojů ke kontrole a omezování používání telefonu:
- Omezení instalování nových aplikací
- Omezení kupování aplikací nebo nákupů v aplikacíh
- Denní limity pro jednotlivé aplikace
- Denní limity stráveného času na telefonu
- Večerka
- Omezování/povolování konkrétních webových stránek v Google Chrome
- Filtry nevhodného obsahu v Google Chrome a Youtube
- Filtry nevhodného obsahu ve vyhledávání přes Google
- Zobrazní polohy telefonu uživatele
Pokud se rozhodnete tuto aplikaci využít, budete muset požádat o pomoc
někoho blízkého, protože k jejímu fungování je zapotřebí dvou chytrých telefonů s operačním systémem Android. Jeden telefon získá roli správce (rodiče) a druhý roli uživatele (dítěte).
Je důležité, abyste požádali někoho blízkého, komu můžete důvěřovat,
protože správce získá přístup k citlivým datům jako strávený čas na
telefonu nebo v konkrétních aplikacích a také může získat přístup k vaší
poloze. Podrobnosti ohledně dohledu rozhodně nastavujte společně
a pokud by se správce rozhodl nastavení změnit bez vědomí uživatele,
aplikace ihned odešle informační e-mail o změně dohledu uživateli.
Nyní společně projdeme celým procesem od stažení a nainstalování aplikace až po nastavení jednotlivých funkcí, ale ještě než začneme, ujistěte se, že
jste připravení.
Co budete potřebovat:
- Dva telefony (ujistěte se, že jsou dostatečně nabité)
- Stabilní připojení k internetu (telefony musí být po celou dobu připojeny)
- Alespoň 20 minut volného času
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PŘÍPRAVA
Nachystejte si k sobě oba telefony a z uživatelského telefonu odinstalujte
všechny aplikace, které chcete úplně přestat používat a nechcete k nim mít
dále přístup.
V případě, že budete chtít omezit i navštěvování webových stránek, nechte
si jako internetový prohlížeč nainstalovaný pouze Chrome, ve kterém pak
můžete pomocí Google Family Link povolit/blokovat konkrétní stránky.
1. KROK
Na telefon, který bude sloužit jako správce si nainstalujte aplikaci Google
Family Link pro rodiče a na uživatelský telefon nainstalujte Google Family
Link pro děti a teenagery (obě aplikace najdete v Obchod Play)
Po nainstalování aplikaci na obou telefonech spusťte. Je lepší aplikaci alespoň vyzkoušet, abychom se ujistili, že na telefonech fungují.

Nyní vás aplikace vyzve k vybrání vašeho
účtu. (Účtu člověka, který bude správcem)

Kdo bude používat tento telefon?
Zvolte možnost Rodič.

Aplikace vás nyní vyzve k potvrzení dalších informací. Veškeré informace si
přečtěte a potvrďte zelenými tlačítky Další, Jsem připraven(a) a Ano

2. KROK - Telefon správce
Nyní si vezměte telefon správce, se kterým teď budete nějakou dobu
pracovat.
Aplikace vás nyní provede krátkým úvodem a poté klepněte na tlačítko
Začínáme.

Nyní byste měli na obrazovce vidět stejné informace jako na obrázku vlevo.
Ve spodní části obrazovky se bude nacházet kód, který je potřeba přepsat do
aplikace v telefonu uživatele. Nyní prosím
telefon správce odložte a vezměte si do ruky
telefon uživatele, kde budeme pokračovat v
nastavování.
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3. KROK - Telefon uživatele
Pokud jste tak ještě neučinili, spusťte aplikaci
Google Family Link pro děti a teenagery.
Nyní byste měli vidět stejnou obrazovku jako
na obrázku vpravo. Potvrďte, že se jedná
o správné zařízení a poté vyberte účet uživatele - toho, kdo bude tento telefon používat
a budou pro něj platit omezení, které později
nastavíme.

Nyní byste měli vidět tuto obrazovku. Zde
zadejte kód z telefonu správce.

4. KROK - Telefon správce
Na správcovckém telefonu nyní potvrďte,
že se jedná o účet, nad kterým chcete mít
dohled.

Poté budete vyzváni k dokončení nastavení
na telefonu uživatele.

5. KROK - Telefon uživatele
Obrázek vlevo dole byste právě měli vidět na displeji telefonu uživatele.
Dobře si přečtěte co vše uvidí a může správce (rodič) dělat a poté klepněte
na tlačítko Více. Hned poté budete vyzváni k povolení dohledu (viz obrázek
vpravo dole). Klepněte na tlačítko Povolit.

Po zadání kódu budete vyzváni k zadání
hesla. Jedná se o heslo k vašemu gmail účtu.

Nyní je telefon připravený k připojení.
Potvrďte klepnutím na Připojit a poté
můžete tento telefon odložit a vrátit
se zpátky k telefonu s účtem správce.
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Pokud jste dohled povolili, měla by vás
aplikace vyzvat k aktivování správce
profilů (obrázek vlevo). Zde si můžete
přečíst výčet funkcí, které správce
aktivací správce profilů získá. Pokud
souhlasíte, klepněte po přečtení na
tlačítko Aktivovat tuto aplikaci pro
správu zařízení.
Poté potvrďte upozornění, které se
vám zobrazí, tlačítky Další a Přijmout
(viz upozornění pod textem).

Nyní klepněte na tlačítko další a poté
pojmenujte vaše (uživatelské) zařízení. Pod
tímto názvem se bude zobrazovat správci
v jeho aplikaci. Poté klepněte na tlačítko
Další.
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Pokud máte stále v telefonu uživatele
nainstalované aplikace, které chcete
úplně přestat používat, nyní máte
možnost je odinstalovat. Automaticky
je nastaveno, aby byly všechny aplikace
zachovány. Pokud chcete některé
aplikace nechat a pouze omezit dobu
jejich používání, ponechte je nainstalované. K nastavování denního limitu se
dostaneme za chvíli. Po dokončení výběru klepněte na Další.

Nyní vás čekají poslední dvě potvrzení (viz obrázky dole). Po jejich potvrzení
tlačítky Další a Hotovo bude váš (uživatelský) telefon připravený k provozu.
Pokud tedy jste tedy vše potvrdili, můžete telefon odložit a naposledy se
vrátíme k telefonu správce, kde nyní společně projdeme nastavování hranic
a omezení.
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6. KROK - Telefon správce
V tomto kroku si ukážeme co všechno Google Family Link umí a jak všechny
funkce správně nastavit.
Nyní byste měli být vyzváni k přizpůsobení nastavení filtru obsahu pro
dítě. Zde zvolte Přizpůsobit rodičovskou kontrolu a klepněte na tlačítko
Další. Poté klepněte na tlačítko Pokračovat. Od této chvíle jsou telefony
propojeny a můžeme se přesunout k nastavování omezení. Nyní by se vám
měla zobrazit obrazovka s přehledem o telefonu uživatele, podobná jako
je na obrázku vpravo. Klepněte na modrý nápis Spravovat nastavení.

Zde můžete nastavit, co všechno může uživatel do svého telefonu stahovat z Google Play a jestli je potřeba schválení správce, nebo může uživatel
stahovat bez omezení.
Příklad: Chci zabránit ve stahování nových her, nebo jejich nakupování.

Po klepnutí na ikonu platební karty (viz obrázek nahoře) se vám zobrazí tyto
možnosti:
Veškerý obsah - pokud bude chtít uživatel stáhnout jakoukoliv aplikaci,
bude muset požádat o povolení správce. Toto nastavení je vhodné, pokud
chcete uživateli úplně zabránit v instalování nových aplikací.
Všechny nákupy pomocí rodinné platební metody - uživatel může stahovat hry a aplikace zdarma, ale placené musí nejprve schválit správce. Toto
nastavení je vhodné, pokud chcete zabránit v nakupování her a aplikací.
Pouze nákupy v aplikaci - uživatel si může kupovat aplikace a hry sám, ale
k nákupům v aplikaci potřebuje schválení správce. Vhodné, pokud chcete
například zabránit v utrácení peněz za mikrotransakce ve hrách.
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Na mobilu správce, který právě držíte
v ruce, byste měli vidět seznam rodičovských
nastavení, tedy nastavení omezení pro
telefon uživatele.

Nevyžadovat schválení - uživatel nebude potřebovat žádné schválení
ke stahování a nákupům v Google Play

Od této chvíle nemusíte dělat všechny
kroky a využívat všech funkcí, ale určitě si
všechny kroky alespoň projděte a zkontrolujte, jestli je vše správně nastaveno podle vašich
požadavků, protože výchozí nastavení nemusí
vyhovovat vašim potřebám.

Zde můžete nastavit omezení obsahu, který si
může uživatel vyhledat na Google Play podle
věkových hranic (například obsah vhodný pro
děti do sedmi let). Toto nastavení má smysl
především pro děti a předem je vše nastaveno
na Povolit vše.
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Zde je možné nastavit, které webové stránky může uživatel navštěvovat
a ke kterým mu bude odepřen přístup. Mějte na paměti, že tyto filtry platí
pouze pro prohlížeč Google Chrome, takže pokud uživatel bude používat jiný
prohlížeč, nebudou filtry fungovat.
Výchozí nastavení povoluje všechny stránky, takže pokud nemáte o tuto
funkci zájem, můžete tento bod přeskočit.

Bezpečné vyhledávání filtruje sexuálně explicitní a násilné výsledky ve vyhledávání Google. Tento filtr funguje pouze pro vyhledávání přes Google,
nemá tedy vliv při použití jiných vyhledávačů (Seznam, Bing, Atlas,...). Ve
výchozím nastavení je tento filtr vypnutý.

Pokud zapnete omezený režim na YouTube, uživateli se nebudou zobrazovat videa s obsahem pro dospělé

Pokud zvolíte tuto možnost, aplikace bude automaticky blokovat stránky
s nevhodným obsahem podle svého vlastního filtru, nemusíte tedy ručně
zadávat stránky, které uživatel nebude navštěvovat. Pokud ale zjistíte, že
filtr některou konkrétní stránku vynechává, můžete ji ručně přidat přes tlačítko Spravovat weby. Zde můžete přidat buď další blokované weby, nebo
naopak přidat vámi schválené webové stránky.
Pokud je nějaká stránka blokovaná a uživatel k ní chce mít přístup, může
vám poslat žádost o oprávnění.
Příklad: Chci zabránit v navštěvování stránek s erotickým obsahem.

Zde můžete nastavovat limity používání nainstalovaných aplikací v telefonu
uživatele, nebo úplně blokovat nainstalované aplikace. Pokud uživatel dosáhne denního limitu, aplikace se sama vypne a ten den už nepůjde spustit.
Příklad: Chci trávit maximálně hodinu denně na Facebooku.
Nastavování denního limitu a blokování
Vyberte si aplikaci, u které chcete
nastavit limit
Klepněte na obrázek
hodin na pravé straně.

přesýpacích

Vyberte možnost Nastavit limit, nebo
Zablokovat. Pokud blokujete aplikaci,
máte hotovo. Pokud nastavujete denní
limit, pokračujte dál
Tato možnost zakáže uživateli přístup ke všem webovým stránkám a povolí
pouze ty, které přidáte do seznamu schválených webových stránek. Ty můžete buď přidat ručně, nebo můžete poslat žádost z telefonu uživatele.

Nyní nastavte na hodinách požadovaný
denní limit.

Příklad: Chci zabránit v navštěvování všech webových stránek, kromě pár
nejdůležitějších, které si vyberu.
Takto pokračujte u dalších aplikací
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Tato funkce dává správci možnost sledovat polohu telefonu uživatele. Vzhledem k tomu, že je tato příručka určená především dospělým, pouze zkontrolujte, zda-li je tato funkce vypnutá a pokud ano, nechejte ji vypnutou.

Nyní se pomocí tlačítka zpět vraťte až
na hlavní stránku, kde vidíte informace
o uživateli. Měla by vypadat podobně,
jako obázek napravo.
Dále na obrazovce sjeďte dolů, dokud
neuvidíte Denní limit a Večerku (jako
na obrázku níže). Začneme s Denním
limitem. Klepněte u něj na Upravit
omezení.

V těchto dvou sekcích najdete přehledy informací o účtu uživatele a informací o dohledu nad účtem uživatele. V obou sekcích naleznete dole možnost ukončit dohled nad účtem uživatele.

Zde najdete dvě možnosti. Ovládací prvky pro přihlašování a Spravovat
aktivitu na Googlu. Klepněte první na Ovládací prvky pro přihlašování
a ujistěte se, že je zvolena možnost Ne, povolit dítěti samostatné
přihlašování.
Pokud
tuto možnost nezvolíte,
nebude se moct uživatel
přihlásit do svého účtu
z jiných zařízení.
Poté se vraťte na předchozí obrazovku, zvolte Spravovat aktivitu
na Googlu a zde zvolte možnost „Uživatel“ a rodiče. Zde nastvujete, kdo
může spravovat ovládací prvky aktivity, tedy kdo může nastavovat, které
informace se odesílají společnosti Google.
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Denní limit
Zde můžete nastavit denní limity,
kolik hodin denně může uživatel
telefon používat. Nezáleží tedy na
tom, co dělá, ale pouze jestli telefon
nějakým způsobem používá. Tuto
funkci je možné kombinovat s limitováním konkrétních aplikací, můžete
tedy mít kupříkladu nastavený denní limit jednu hodinu na používání
Facebooku (jak jsme si ukazovali
v dřívějších krocích) a celkově tři
hodiny denně používání telefonu.
Klepněte na den u kterého chcete
nastavit limit a tlačítky + a - nastavte
čas. Takto pokračujte, dokud nebudete mít nastavený limit všude, kde
potřebujete. Výsledek pak může být
podobný jako obrazovce vpravo.
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Pokud máte hotovo, klepněte na nápis Večerka. Díky této funkci si můžete
nastavit, od kdy do kdy bude telefon uzamčený.
Příklad: V pracovní dny nechci používat telefon po desáté hodině večer.
Večerka
Nyní postupujte podobně jako u denního limitu. Klepněte na jednotlivé
dny a nastavte, v kolik hodin se má
telefon uzamknout a v kolik hodin pak
na druhý den odemknout.

Pokud chcete v některé dny večerku
úplně vypnout, stačí klepnout na wtlačítko na pravé straně. Jakmile budete
mít vše nastavené, klepněte na nápis
Uložit vpravo nahoře.

Ukončení dohledu
Pokud jste se rozhodli aplikaci Google
Family Link přestat používat, je pro zrušení všech omezení potřeba ukončit
dohled. Ten se ukončuje z telefonu
správce.
Spusťte aplikaci Google Family Link
a vyberte uživatele, u kterého budeme
ukončovat dohled. Pokud máte dohled
pouze nad jedním účtem, bude vaše
obrazovka po spuštění aplikace vypadat podobně, jako obrazovka vpravo.
Klepněte na obrázek uživatele, nebo
nápis Zobrazit.
Nyní uvidíte stránku s přehledem aktivity
uživatele. Klepněte na nápis Spravovat
nastavení.

Od této chvíle je vše připraveno k používání. Nastavení můžete kdykoliv
změnit, ale nezapomeňte, že se změny nastavení projeví jen pokud se oba
telefony připojí k internetu.

V menu rodičovských nastavení klepněte na nápis Informace o účtu.

Pokud zjistíte, že vám aplikace z nějakého důvodu nevyhovuje, nebo ji jen
budete chtít přestat používat, na další straně najdete návod, jak dohled nad
telefonem ukončit.

Nyní posuňte obrazovku dolů, klepněte na potvrzení na levé straně a poté
na tlačítko Ukončit dohled (viz obrázek vlevo dole). Na další obrazovce
pokračujte klepnutím na tlačítko Další (viz obrázek vpravo dole)
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Nyní můžete společnosti Google odeslat zpětnou vazbu a po vyplnění
klepnout na tlačítko Další, nebo vyplňování přeskočit a klepnout na nápis
Nechci uvést (viz obrázek vlevo).
Poté budete vyzváni k případnému přidání komentáře. Pokud chcete ještě něco uvést, klepněte na nápis Přidat komentář, jinak na tlačítko Zavřít
(viz obrázek vpravo).

Od této chvíle je dohled nad telefonem uživatele ukončen a pokud již nechcete aplikaci Google Family Link dále používat, můžete ji z obou telefonů
odinstalovat.
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