Případová studie
Využití nástroje Salmondo pro podporu kariérového
poradenství na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše

Jednou z prvních středních škol, kde bylo Salmondo studentům nabídnuto v rámci rozšíření a zkvalitnění služeb
kariérního poradenství, se stalo Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše. Díky finanční podpoře Jihomoravského
kraje získali žáci 3. ročníku (celkem 122 žáků) možnost nástroj využít k tomu, aby si ujasnili představy o své osobnosti
a získali oporu při výběru budoucí kariéry a směru navazujícího studia.
VÝSLEDKY
Po 4 měsících, kdy měli studenti do aplikace přístup, jsme provedli dílčí vyhodnocení formou dotazníkové
šetření a focus groups se studenty. Vyhodnocení se účastnilo 88 studentů, tedy 72 % žáků 3. ročníku.
Pomohlo studentům Salmondo s výběrem studia?
(pouze nerozhodnutí studenti)
ne

65 %

ano
35 %

Nejvíce oceňované prvky aplikace byly psychologické testy a
dále uživatelská přívětivost, design a komplexnost. 65 %
nerozhodnutých studentů Salmondo pomohlo s rozhodováním o budoucím studiu, 70 % studentů prospělo i jinak
(v osobním rozvoji). 71 % respondentů by aplikaci doporučilo
i svým přátelům pro podporu v rozhodování o studiu.
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Doporučili by studenti Salmondo svým
spolužákům/kamarádům/známým, kteří se
rozhodují o studiu na VŠ?
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VYBRANÁ HODNOCENÍ STUDENTŮ
"Zajímavá aplikace, které může pomoci při rozhodnutí na jakou vysokou školu jít a také díky ní můžu zjistit svůj
typ osobnosti."
"Jednoduchost a srozumitelnost aplikace a testů, odborné ale přitom jasné vyhodnocení výsledků."
"Výsledky jsem věděl během chvilky. Byly navíc přehledné a věcné, přesné a přesto obsáhlé.”
ZKUŠENOSTI ŠKOLY
"S nasazením Salmonda jsme velmi spokojeni. Výsledky předčily naše očekávání i vzhledem k
tomu, že konkrétně v případě naší školy má zpravidla velká část studentů o svém budoucím studiu
jasno. Salmondo se jeví jako velmi efektivní a pro studenty pohodlný způsob, jak jim poskytnout
potřebnou oporu pro jejich kariérní volbu."
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