
 

Společnost Syntactic Sugar vznikla v roce 2006 a předcházela jí několikaletá úspěšná 

spolupráce s americkou společností Owen Software na vývoji softwarové aplikace Pathevo. 

Tato spolupráce pokračovala i v následujících letech a přidávaly se další projekty, jak 

v zahraničí (USA, Německo, Rakousko), tak v Čechách.  

Syntactic Sugar se může pochlubit úspěšnou realizací desítek projektů pro různé zákazníky 

s využitím široké škály technologií a postupů. Kromě tradiční dodávky řešení na klíč 

pomáhali zaměstnanci Syntactic Sugar jiným softwarovým společnostem, zapojili se do jejich 

týmů, obohatili je o nové znalosti a umožnili navýšení jejich krátkodobých i dlouhodobých 

kapacit.  

Společnost Syntactic Sugar neustále sleduje moderní trendy v oblasti IT, učí se nové 

technologie a zůstává tak progresivní, mladou společností. Skládá se ze zkušených 

a sehraných programátorů a konzultantů s více než 10 lety zkušeností s prací 

na mezinárodních projektech. Mezi jejími zaměstnanci jsou zastoupeni mj. certifikovaní 

Microsoft specialisté, odborníci na open source technologie a certifikovaní Scrum Masters. 

Pro řízení projektů používá společnost principy SCRUM, se kterým má mnohaleté vynikající 

zkušenosti. Systém umožňuje úzké zapojení zákazníka do procesu vytváření softwaru. Je 

tak možné velmi brzy podchytit a okamžitě vyřešit případné nejasnosti nebo nepochopení 

zadání. Zákazník navíc pravidelně získává zpětnou vazbu a již fungující části vytvářeného 

díla.  Pro společnost představuje SCRUM léty odladěný souhrn postupů a pravidel, o která 

se lze opřít a soustředit se na efektivní práci. Zároveň se celý systém neustále vylepšuje a 

zaměstnanci se v něm průběžně školí a certifikují.  

Společnost Syntactic Sugar se snaží být prospěšná svému okolí. Dlouhodobě podporuje 

různé projekty a charitativní aktivity (např. několik ročníků charitativního divadelního a 

hudebního festivalu HaDR ), dlouhodobě spolupracuje s Rotary klubem Plzeň. Dále každý 

rok poskytuje stáže studentům středních škol, spolupracuje se studenty vysokých škol, 

pořádá různé přednášky, podporuje spolupráci s univerzitou i rozvoj nových talentů.  

web: http://syntacticsugar.com/cs  
e-mail: info@syntacticsugar.com 

telefon: +420 377 220 391 


