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Kdo jsme
Co děláme



Spojujeme firmy, které mají potenciál změnit svět 

Technologický a inovační hub

• revoluční technologie a inovace pro různé sektory

• produkty, služby i základní výzkum

• cílíme na globální trh

Odborníci z mnoha oborů pod jednou střechou

• datová analytika, Big Data, strojové učení 

• kybernetická bezpečenost

• lokační analytika, mapové informační systémy, IoT

• digitální marketing, real-time bidding a behaviorální cílení

3



4

Sídlíme v Brně… 10 min od FI 
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Naše
společnosti
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Zapojené společnosti
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Práce v MindForge
Proč začít právě u nás?



Proč začít právě v MindForge?

Co by mělo být (podle mě) důležité pro studenta nebo absolventa 

• jít do společnosti, kde bude pracovat se spoustou chytřejších lidí než je on 

• potkat dobrého prvního šéfa, který vede příkladem

• chtít tvrdě pracovat, byť to bude na začátku práce jen na malé části velkého celku

Co by nemělo být (podle mě) důležité pro studenta nebo absolventa

• pracovat ve startupu

• dlouhá čísla na výplatní pásce a benefity

• Chtít změnit do 3 měsíců svět mobilní appkou na půjčování peněz či na monitoring 

kvality toalet
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Proč jsem si jistý, že máte začít právě v MindForge

Nejvyšší koncentrace fakt chytrých lidí co jsem (od ukončení studia na PřF MUNI) viděl

• zkušení vývojáři - bez nich to nejde, řemeslo je základ

• specialisté na umělou inteligenci, velká data a infrastruktury

• MatFyzáci, geografové, ekonomové, ale také zanícení farmáři 

Šéfové, se kterými s radostí zemřete i v předem ztracené bitvě

• všichni chtějí vyhrávat, ale jen pár lidí vás naučí, jak se nezbláznit z porážek, které vás při 
vývoji nových technologií čekají na každém kroku (to jako fakt), a jít stále a vytrvale vpřed. 
Pořád vpřed.  

Práce na velkých projektech s globálními dopady lokálních chyb

• i ta největší soukolí mohou být zastavena malými zrnky písku v kódu
“NullPointerException“, “Uncaught TypeError: Cannot read property”,  “TypeError: null is not an object”...
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Main offices
Slovakova 11
Brno, Czech republic

getintouch@mindforge.cz
+420 533 433 927
www.mindforge.cz
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