
SALMONDO 

Žáci vybraných tříd budou moci ZDRAMA využívat webovou aplikaci SALMONDO.  

 

Co to je Salmondo?   
 

Je to aplikace, na jejímž vývoji se podílel tým odborníků – 

psychologů, pedagogů, analytiků a dalších odborníků. 

Výsledkem je profesionální nástroj nejen pro volbu kariéry, 

ale hlavně pro sebepoznání, pro rozhodnutí se, kam 

směřovat svou energii, pro nastavení si cílů, pro 

porozumění své individualitě. 

 

Tým Salmonda říká: 

„Během studia jsme sami poznali, jak náročné je činit zásadní rozhodnutí o své budoucnosti na 

vlastní pěst a jak užitečná je každá informace a rada, která pomůže zvolit správně. Když jsme se 

jako spolužáci ze střední školy po letech potkali, zjistili jsme, že každý z nás v některém 

momentě poznal, jak vyčerpávající je žít a pracovat v roli, která je stvořena pro někoho jiného. 

A jak nepříjemné je věnovat čas a úsilí tomu, co člověka nenaplňuje. 

 

Rozhodli jsme se, že s tím něco uděláme. A vytvořili jsme Salmondo, abychom lidem usnadnili 

rozhodování, čemu se mají věnovat a která životní dráha je pro ně ta pravá – a zároveň jim 

pomohli jejich vize naplnit. 

 

Chceme, aby Salmondo přispělo k pozitivní změně a pomohlo lidem, aby svoji energii dobře 

namířili a žili tak spokojenější, smysluplnější a úspěšnější životy. Zkrátka, aby každý mohl žít svůj 

život. 

 

Je to služba umožňující zmapovat strukturu osobnosti, zájmy, schopnosti a další prvky vlastní 

individuality, za pomoci inteligentních nástrojů naplánovat životní cíle a motivovat se k jejich 

naplňování. 

 
Koncepcí role Salmonda v poradenství je, aby aplikaci mohli používat samostatně přímo koncoví 
uživatelé (studenti, žáci), byla pro ně srozumitelná a praktická, a zároveň obsažené metody 
(zejména psychologické testy) byly na profesionální úrovni, a bylo tak možné 
na samostatnou práci studenta navázat konzultací například s kariérovým poradcem“.  
 
Licence umožňuje žákům pracovat se všemi moduly v plné verzi po celý kalendářní rok,  
k výsledkům se žák může neomezeně vracet na svém mobilu, PC a konzultovat je se svými 
nejbližšími, ať už jsou to kamarádi, přátelé, rodiče, a samozřejmě ve škole s učiteli či  
kariérovým poradcem. 
 
Veškeré informace zde: https://www.salmondo.cz/ 

 

https://www.salmondo.cz/


A reakce přímo od uživatelů, žáků?  
 
 „Salmondo je velice jednoduchá aplikace, přihlásil jsem se přes Facebook pomocí mobilu, ani 
jsem nepotřeboval PC. Takže teď si můžu surfovat i při cestě autobusem, to je fajn. Mně se zase 
líbí, že jsem se dozvěděla, jaké mám silné stránky – určitě to použiji, až si budu psát CV. Během 
hodiny jsem si ve škole stihl projít všechny moduly, nejzajímavější je asi modul sebepoznání – je 
zakončen testem. Vyšlo mi, že se hodím pro práci s lidmi – tak to jsem na správném oboru! 
Myslím, že jsem se daleko víc začal zamýšlet nad tím, co vlastně budu v životě dělat! Za mě 
jednička za ty psychologické testy. Kdo by nechtěl znát svůj typ osobnosti? Na základě kódu mi 
byly doporučeny typově vhodné profese a studijní obory, stejně jako vhodné typy pracovního 
prostředí nebo aktivity, kterým se můžu věnovat pro další rozvinutí svých silných stránek. Vyšlo 
mi, že jsem přívětivý k druhým lidem, zaměřený na plnění povinností, odolný vůči psychické 
zátěži a otevřený novým zkušenostem. To odpovídá náplni oboru, který studuji! Testy byly 
přehledné a věcné, přesné. Určitě doporučuji! Super design, jednoduché použití, komplexnost, 
široký záběr…,“ hodnotili Salmondo budoucí maturanti na jedné moravské škole. 
 

 
 


