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Diplomová práce se zabývá tématem start-upové společnosti
Ajedeš s.r.o. a její analýzou. Cílem diplomové práce je analyzovat a
vyhodnotit současný stav této společnosti, a to jak z pohledu
marketingové výkonnosti, zvolené strategie či spokojenosti
zákazníků, tak i z hlediska finanční situace. Na základě výsledků
jednotlivých analýz jsou identifikována slabá místa a navrženy
takové kroky, které vedou k jejich eliminaci. Diplomová práce je
rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická část je věnována literární
rešerši pojmů nezbytných pro porozumění praktické části
diplomové práce. V první, teoretické části jsou definovány pojmy
související s podnikáním, start-upy, jeho vývojem a druhy a
v neposlední řadě také analýzám, prostřednictvím kterých je
hodnocena úspěšnost podniku. Druhá, praktická část se věnuje
analýze výkonnosti společnosti v online prostředí, analýze
spokojenosti zákazníků, strategické analýze a v závěru také analýze
finanční. Poslední, tj. návrhová část pracuje s výstupy, zjištěnými ve
stěžejní, praktické části diplomové práce a jsou zde navrženy možná
opatření dalšího směřování společnosti Ajedeš s.r.o.
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Cílem diplomové práce je provést analýzu úspěšnosti start-upové
společnosti Ajedeš s.r.o., identifikovat slabé a silné stránky a
navrhnout možná opatření jejího dalšího směřování.

České vysoké učení technické v Praze

Bc. Daniel Honzík

Analýza úspěšnosti vybrané start-up společnosti

METODIKA

• Vybrané KPI pro analýzu marketingové výkonnosti společnosti
• Dotazníkové šetření
• PESTLE pro analýzu makrookolí
• Porterův model pěti konkurenčních sil pro analýzu makrookolí
• Porterova analýza hodnotového řetězce jako jedna z interních

strategických analýz
• Business model Canvas pro analýzu podnikatelského modelu
• Finanční analýza pro posouzení finančního zdraví společnosti

1 • Automa'zace procesů a decentralizace řízení

2 • Udržení vysokého standardu kvality nabízených vozů

3 • Zvýšení dosahu sociálních sítí

4 • Rozšíření služeb do dalších krajů ČR

5 • Rozšíření porEolia nabízených služeb

6 • Pravidelné vyhodnocování finančního zdraví 


