
Jmenujeme se Qminers. Q od slova quantitative. 
Miners, protože jsme koudelníkovy děti a taky těžíme data.

Zatím se plně soustředíme na vývoj 
systému algoritmického obchodování. Náš 
systém tvoří a zlepšuje trhy od začátku roku 
2014; plně autonomně obchoduje na pěti 
světadílech, mnoha burzách a desítkách 
produktů. Sázíme na chytrost, optimalizaci, 
precizní formulaci problémů a pečlivou 
statistiku a protistranám, jak burzám, tak 
jiným obchodníkům, přinášíme hodnotu a 
eliminujeme jim rizika. Jsme velkými 
proponenty technologií a transparentních 
trhů a věříme, že když náš software zlepší 
trhy pro všechny, vyděláme na tom i my.

Práci máme těžkou, zajímavou a velice 
odměňující. Ale nejen prací živi jsme. 
Aktivně se zajímáme, co se děje kolem nás,  
a dlouhodobě dáváme přes deset procent 
zisku na dobročinnost. Vnímáme to jako 
občanskou povinnost a samozřejmost: 
spolupracujeme s Nadací moudré pomoci, 
Nadací Vitreus, Sue Ryder, Centrem 
paliativní péče a Českou krajinou. Zajímali 
jsme se i o Skaut či Corovent.

Víme, odkud pocházíme, a nedáme na to 
dopustit. Uvědomujeme si, že bychom bez 
kvalitního vzdělávání nedokázali sestavit 
tým výjimečně chytrých lidí a jsme tomu 
podhoubí navždy zavázaní a vděční. Proto 
jsme si vybrali jednotlivé katedry, které 
podporujeme, jak finančně, tak 
přednáškami z praxe.

Věříme na kvalitu pracovního prostředí. 
Začali jsme v překrásné a levňoučké 
kutnohorské komoře s pár laptopy a 
mobilním modemem, nyní nás lze najít v 
nejinspirativnějších kancelářích v Praze v 
památkové chráněné budově, která zažila 
baroko, nádherně ji přestavěl Gočár, potom 
zkazili komouši a na špičku vrátil Stanislav 
Fiala. Máme velkou terasu, kde si 
pěstujeme ovoce a zeleninu, rádi tam jíme, 
pijeme i diskutujeme - tabule a outdoor 
zasedačka je součástí.

Více

Obdivujeme hloubku vědy a primární 
výzkum i důmyslný inženýring a jeho 
elegantní řešení leckdy nesrozumitelných 
problémů. Rádi přicházíme na kloub 
problémům, o kterých si myslíme, že jsou 
užitečné i extrémně zajímavé. Naplňuje nás 
stimulující a intelektuálně náročné 
prostředí. Rádi si kreslíme na tabuli a 
vymýšlíme, jak funguje svět, a následně to 
zapisujeme do formulí a programujeme. 
Neděláme líbivé mobilní aplikace ani 
ergonomická uživatelská rozhraní. Děláme 
software, který obsahuje naše vlastní 
vědecké výsledky a původní jedinečná 
řešení.
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Organicky zvětšujeme velice pestrý tým lidí, 
s tituly z pravděpodobnosti, matematické 
statistiky, softwarového inženýrství, 
ekonometrie, fyziky, chemie, strojového 
učení, kybernetiky či numerické matematiky 
samozřejmě hlavně z Prahy, ale i Lausanne, 
Gentu, Amsterdamu či Washingtonu. 
Výsledky tvůrců našeho úspěchu lze najít v 
impaktovaných vědeckých časopisech, na 
přednáškách či programátorských soutěžích. 
Máme analytiky, kteří hlavně zkoumají data a 
vymýšlejí statistické modely, a programátory, 
kteří navrhují architekturu, všemu dávají řád 
a analytické výsledky algoritmizuji a 
implementují. A taky máme lidí, kteří si 
dávají záležet na tom, aby byli vše naráz.  
Jestliže jsi zkušeným “quantem”, velmi 
dobrým absolventem datově zaměřeného 
oboru, či programátorem s vášní pro C++ či 
Python, chceme o tobě vědět v každou 
chvíli a napiš.

Koho hledáme O nás

Volné pozice

Spolupráce

Kancelář

Kontakt

Algoritmické obchodování

Dobročinnost

qminers

Více

Více

Více

qminers.com | 2020 | všechna práva vyhrazena

Qminers, s.r.o. 

Palac Spork, 3.patro 
Hybernska 1034/5 
110 00 Praha 1

email: info [at] qminers [dot] com


