E-Bezpečí 2020, 5(1): Page 15-17. Univerzita Palackého v
Olomouci. ISSN 2571-1679.
Online: https://www.e-bezpeci.cz/index.php?view=article&id=1757

GOOGLE POMÁHÁ KONTROLOVAT
AKTIVITY DĚTÍ POMOCÍ SLUŽBY FAMILY
LINK
Lukáš KUBALA
Nevhodný obsah, příliš mnoho času stráveného u telefonu či
tabletu nebo nečekaně vysoký účet za mobilní aplikace.
Neomezený přístup na internet představuje pro děti i pro jejich
rodiče množství rizik, kterým se společnost Google snaží zamezit
pomocí služby Google Family Link.

Jednou z možností, jak ovlivnit aktivitu dítěte na chytrém zařízení s
operačním systémem Android, je rodičovský zámek v obchodě
Google Play. Díky tomu lze vymezit, které aplikace a hry si může
nainstalovat. Ovšem Google již přes rok umožňuje na chytrém
zařízení či notebooku s operačním systémem Chrome OS
kontrolovat veškeré aktivity dítěte skrze aplikaci Google Family
Link.
Jde tak o jednoduché řešení pro všechny rodiče, kteří se rozhodnou
zakoupit dítěti telefon či tablet a chtějí nastavit určitá základní
pravidla pro pohyb na internetu. Přestože u někoho může taková
služba vzbuzovat kontroverze, jde zároveň schopným nástrojem k
tomu, aby se dítě nesetkalo s obsahem, který neodpovídá jeho
věku.

Co aplikace nabízí

Mezi základní funkce patří správa aplikací. Služba vám zasílá
oznámení o tom, že si dítě chce z obchodu Google Play
nainstalovat určitou aplikaci. Můžete se tak rozhodnout, zda
stažení schválit, nebo zamítnout. Lze také nastavit i věkové
kategorie pro digitální obsah, který obchod nabízí. Tuto distribuční
službu můžete dokonce zakázat úplně, stejně jako libovolnou
aplikaci v telefonu.
Služba Family Link jako taková neblokuje automaticky nevhodný
obsah na internetu. Dokáže ovšem blokovat webové stránky, které
jí sami určíte, nebo nastavit filtry v Google Chrome či ve
Vyhledávání Google. Lze tak snížit riziko nechtěné návštěvy webu,
kde by se dítě mohlo setkalo např. s násilím či pornografií.
Pro snadnou kontrolu toho, co a jak dlouho potomek dělá na
digitálním zařízení, slouží sledování aktivit. Kromě týdenních nebo
měsíčních přehledů o tom, kolik času dítě strávilo např. u své
oblíbené hry, lze nastavit denní limit pro čas strávený v jakékoliv
aplikaci. Stejně tak můžete nastavit večerku či vymezit dobu pro
spánek, během které bude telefon nedostupný. V krajním případě
je možné kdykoliv zařízení na dálku uzamknout.
Aplikace nabízí i lokalizační služby. Můžete tak snadno zjistit, kde
se právě vaše ratolest nachází. Ovšem za předpokladu, že má u
sebe mobilní telefon. Služba disponuje i zajímavou funkci, která
vám nabízí vzdělávací a kreativní aplikace. Ty je možné ihned
nainstalovat.
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Jak to funguje?
Nejprve je potřeba zmínit, že vás potomek musí mít zařízení
kompatibilní s aplikací. To znamená telefon či tablet s Androidem
ve verzi 7.0 a novější. Rodiče si vystačí i s nižší verzí operačního
systému, a dokonce lze službu využívat i na zařízení s iOS 9 a výš.

Během prvotního spuštění budete dotázáni, kdo bude používat
telefon nebo tablet, na kterém jste aplikaci právě spustili. Zda jste
rodič, či dítě. Pokud vyberete možnost rodič, budete vyzvání,
abyste změnili nebo potvrdit účet, který se stane tzv. správcem
rodiny. Ten služba defaultně nastavuje podle účtu, prostřednictvím
kterého byla aplikace stažena. Ovšem pozor, můžete používat
pouze osobní Google účet, nikoliv pracovní nebo školní účty. Ty ke
správě rodinné skupiny použít nelze. Správce rodiny pak může
dohlížet na všechna zařízení propojena se službou Family Line,
vytvářet dětem nové účty nebo přidávat další rodiče.
Jestliže vaše děti ještě nemají Google účet, budete vyzváni, abyste
jej založili. Během tohoto procesu zadáte jméno a příjmení, datum
narození, pohlaví, uživatelské jméno a heslo. Pokud zakládáte účet
pro dítě mladší 15 let, je potřeba popojit jej s vámi.
Pokud účet mají, stačí už společně s dítětem nastavit dohled nad
jeho zařízením, kam nainstalujete aplikaci Google Family Link pro
děti a teenagery. Vaše aplikace vám zároveň vygeneruje unikátní
kód, pomocí něhož propojíte obě zařízení.
Aplikaci Google Family Link můžete bezplatně stahovat v obchodě
Google Play nebo na App Store.
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