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UNIVERZITNÍ STARTUP OCENĚN JAKO TŘETÍ NEJLEPŠÍ PODNIKATELSKÝ NÁPAD 
 

Plzeň, 9. 10. 2015 – Velký úspěch zaznamenal 7. října v Praze startup SentiSquare, který 
vznikl na půdě Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. V letošním ročníku 
soutěže IGNITE o nejlepší podnikatelský nápad, pořádané společností UPC Business, 
obsadil skvělé 3. místo.  
 
Soutěžní projekt IGNITE, který získal podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR  
a Hospodářské komory ČR, vyvrcholil 7. října v pražském kině Lucerna vyhlášením vítězů  
a předáním finančních odměn.  
 
Oceněný podnikatelský nápad se zrodil minulý rok na Fakultě aplikovaných věd ZČU  
a vyplynul z dlouholetého výzkumu v oblasti sémantické analýzy textu. „Díky univerzitnímu 

projektu na podporu transferu technologií jsme založili tzv. spin-off firmu, která se zabývá 

analýzou nálady a názorů na sociálních sítích,“ uvedl Josef Steinberger, jeden ze zakladatelů 
oceněné společnosti SentiSquare. „Prostřednictvím sémantické analýzy dokážeme zjistit 

charakter názorů vyjádřených v textu. Pomáháme tak klientům pochopit, co jejich zákazníci 

chtějí,“ dodal jeho kolega Tomáš Brychcín. V soutěži IGNITE získal tento projekt spolu  
s bronzovou medailí také finanční i odbornou podporu. 
 
Do soutěže, která podporuje inovace a podnikání malých a středních firem v České republice, 
se přihlásilo celkem 72 projektů. Soutěžní výbor z nich následně vybral 30 firem, které měly 
možnost zúčastnit se série workshopů a koučinků s názvem IGNITE Academy. Z úspěšných 
firem vybrala odborná porota do závěrečného finále šest favoritů. Finálová jedenáctka byla 
doplněna pěti nejlepšími, kteří byli nejúspěšnější ve veřejném facebookovém hlasování. 
 
Oceněný projekt je dostupný na adrese http://sentisquare.com.  
 
Jako startup se označuje nově vznikající projekt či začínající firma, často ještě ve fázi tvorby podnikatelského 

záměru. Pro tyto firmy je společné to, že na jejich rozjezd není třeba příliš velký kapitál, důležitý je chytrý nápad, 

nová myšlenka, která se doposud nikde neobjevila. Jako startup původně začínal například také Google nebo 

Facebook.  

 

Spin-off firma je podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví vytvořeného  

v rámci výzkumné organizace, například univerzity. Funguje jako efektivní nástroj pro využití výsledků výzkumu 

a vývoje v praxi. 

 


