UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

DIPLOMOVÁ PRÁCE

2008

Jiří

Kraft

UNIVERZITA KARLOVA
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
Katedra kinantropologie a humanitních věd

Marketingové strategie a zavedení motocyklu JAWA 250 na trhy
přistoupivších zemí Evropské unie

nově

Diplomová práce

Vedoucí práce:

Vypracoval:

Doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

Jiří

Kraft
Management TVS
Praha, duben 2008

2

Marketingové strategie a zavedení motocyklu JAWA 250 na trhy nově přistoupivších zemí
Evropské unie

Cíle práce: Vytvoření marketingové strategie pro zahájení prodeje motocyklů JAWA na
rumunském trhu.
Metody: elektronické dotazování, interview
Výsledky: Podávají přehled o preferencích potenciálních zákazníků a stavu trhu z pohledu
experta rumunský trh.
Klíčová slova: marketingový výzkum, značka, propagace, interkulturní komunikace

3

Marketing strategies and the launch of the motorbike JA WA 25 O on the new EU member
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The aim: The main aim of the thesis is the creation of the marketing strategy of the JAWA
Company for the Romanian market, particularly for the launch of the model JAWA 250
Travel on this market.
The methods: electronic questioning, interview
The results: preference of prospective customer
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1. Úvod
Pro obchodní

úspěšnost

každé firmy je

důležité,

aby daná firma využívala

při

nabízení

svých produktů na trh vhodné marketingové strategie.
Marketing je fenomén spjatý s tržní ekonomikou, proto je zřejmé, že v České republice,
která se navrátila k tržní ekonomice po roce 1989, je orientace firem v oblasti marketingových
strategií stále ještě velmi diskutovanou otázkou.
Chce-li však být firma na trhu úspěšná s potřebnou mírou stability, musí se problematikou
marketingové strategie, strategického marketingu, resp. marketingovou komunikací zabývat.
S pomocí marketingového výzkumu,
výzkumu, pak

může

vhodně

aplikovaných technik marketingového

firma zjistit, jaké produkty, na jakém regionu a s jakou marketingovou

strategií může úspěšně realizovat.
U firem s výrazně proexportní orientací hraje v souvislosti s tím významnou roli i tzv.
interkulturní komunikace, která marketingovou komunikaci i marketingovou strategii
výrazně

může

ovlivnit.

Procesem

změn

po roce 1990 prošla i firma JAWA, kterou taktéž

změna

politického a

ekonomického systému silně ovlivnila.
Firma JAW A byla a je dodnes

největším českým

výrobcem v oblasti cestovních

motocyklů.

Motocykl jako produkt však od založení firmy JAWA (datováno 1929) prošel zásadními
změnami,

které ovlivnily jak způsob využívání motocyklu, tak změny v konstrukci samotných

motocyklů.

O změnách ve vnímání motocyklu spotřebiteli s postupem času referuje následující přehled:
1. 1929 - 1950

motocykl je výsadou spíše

movitějších občanů

a je používám

spíše příležitostně
motocykl je považován za běžný dopravní

2. 1950 - 1980

prostředek

do práce i

pro ostatní běžná dopravování
3. 1980 - 2008

=

motocykl postupem

času začíná

být pojímán jako

prostředek

zábavy, sportovního vyžití, mototuristiky
Je patrné, že v každém z uvedených období preferovali zákazníci jiný druh motocyklu.

V dobách založení firmy JAWA tj. v prvním období uvedeného
omezení spíše technického charakteru,

důsledkem
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přehledu

existovala řada

bylo malé rozšíření tohoto typu dopravního

prostředku,
řízení

preference

zákazníků

v tomto období

představovaly

jen marginální

podněty

pro

výroby a tržního umísťování produktů.

V dalších dvou obdobích však již hrály preference
označeném

jako 2. preferovali zákazníci

především

zákazníků

výraznou roli. V období

motocykl jednoduché konstrukce, který

by si byl zákazník- uživatel schopen i sám opravit. Nároky na technickou vyspělost se týkaly
jen míry jednoduchosti a spolehlivosti motocyklu.
S rozvojem množství jak nových, tak i starších dopravních
ale i

automobilů)

dopravní
změnily

na trhu

prostředky

začali přecházet

motocyklů,

(nejen

motocyklisté koncem období 2. na levné starší

(spíše automobily) a motocykl již nebyl využíván pro denní

potřebu

a

se i nároky na druh motocyklu.

Jednalo se o zásadní kvalitativní
úroveň

prostředků

změnu:

úrovně

z nižší technické i výkonové

na vysokou

s ohledem na pohodlí zákazníka a na druh cestování, pro který chce motocykl využívat

(jízda po dálnicích, terénem,

členitou silniční

sítí apod.), což je charakteristické pro

třetí

období.
Jelikož se firma JAWA
konkurence ze

zahraničí,

zaměřuje

tedy na trhy

nejen na

část

vyspělých

motocyklového trhu, kde je patrná silná

ekonomik požadující

především

motocykly

s větším obsahem a vysokou technickou a designovou dokonalostí, ale snaží se využít i tzv.
tržních mezer. Jednou z takových tržních mezer je i obsahová třída 250 ccm, která byla kdysi
stěžejním

výrobním artiklem firmy JAW A, ale dnes díky nízkým

druh motocyklu nabídnout
marně hledali

zákazníkům, kteří

nákladům

je možné tento

by takový motocykl za adekvátní cenu jen

v nabídce silných firem jako je Honda, Yamaha nebo BMW.

S přistoupením Rumunska a Bulharska do Evropské unie (dále jen "EU") se otevírají i
tyto trhy, na kterých dodnes "motocyklismus" nemá- na rozdíl od
větší

zastoupení. Zdá se, že se na těchto

Vzhledem k tradiční konstrukci
uvedeného

členění

relativně

motocyklů

vyspělejších

ekonomik -

blízkých teritoriích takový trh právě utváří.

firmy JAWA, akcentující i v tomto

třetím

jednoduchost a spolehlivost, jsou možnosti uchycení se na trhu

období
těchto

nových členů EU větší než konkurenčních firem.
Diplomová práce s názvem "Marketingové strategie a zavedení motocyklu J awa 250 na
trhy

nově

přistoupivších

zemí Evropské unie" se bude zabývat hledáním vhodné

marketingové strategie pro firmu JAWA pro vstup a zavedení prodeje na těchto nových trzích
EU, konkrétně je pro bližší analýzu vybrán trh Rumunska.
jiné zájem firmy JAWA o tento trh.
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Důvodem jeho

preference je mimo

2. Hypotéza a cíle práce

Pro tuto diplomovou práci se nabízí
•

ověření

hypotéz, které lze formulovat takto:

N a přelomu tisíciletí dochází ke změně vnímání motocyklu: z užitkového dopravního
se stává nástrojem volnočasových aktivit

prostředku

•

Firma JAWA svým modelem JAWA 250 Travel na tuto změnu dostatečně reaguje.

•

Potenciální zákazník v Rumunsku bude upřednostňovat italské výrobce motocyklů
vzhledem ke vzájemné blízkosti těchto národů.

•

Požadavky potenciálního rumunského zákazníka na motocykl jsou stejné jako v ČR

Cílem diplomové práce je vedle teoretické analýzy a z ní dedukovaných závěrů zpracovat
data získaná prostřednictvím marketingového výzkumu tak, aby byla použitelná pro vytvoření
marketingové strategie pro vývoz motocyklu JAWA 250 Travel do

nově přistoupivších

zemí

EU, konkrétně do Rumunska.
Na základě tohoto základního cíle jsou stanoveny následující úkoly, resp.

dílčí

cíle:

1. v teoretické části :
•

vymezit pojmy související s marketingovou strategií a marketingovým
výzkumem;

•

věnovat

pozornost

modelům

interkulturní

komunikace

v souvislosti

s marketingovou strategií pro zahraniční trhy;
•

provést

klasifikaci

nejvýznamnější

typů

marketingového

výzkumu

a

popsat

jeho

techniky;

2. v analytické a syntetické části:
•

zachytit historický vývoj firmy JAWA

•

analyzovat marketingové strategie firmy JAWA v jednotlivých etapách jejího
vývoje;

•

realizovat marketingový výzkum za účelem

určení

východisek marketingové

strategie firmy JAWA pro rumunský trh;
•

vytvořit

charakteristiku typického

představitele

v Rumunsku podle výsledků výzkumu;

ll

cílové skupiny

zákazníků

•

zjistit

spotřebitelské

preference cílové skupiny rumunských

zákazníků

s akcentem na model JAWA 250 Travel

3. v závěru:
•

shrnout způsoby využití zpracovaných dat v marketingovém mixu při realizaci
marketingové strategie firmy JAWA pro rumunský trh

•

vyjádřit

se ke stanoveným hypotézám a k naplnění
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cílů

práce.

3. Charakteristika trhu
Při

vývozu do destinace ležící mimo tuzemsko je velice

důležité

znát tamní podmínky.

V níže uvedených tabulkách jsou komparovány základní informace jak o České republice, tak
o Rumunsku, jako vybraném zástupci nově přistoupivších zemí EU.

Tabulka 3.1: Základnífakta o ČR a Rumunsku

Česká republika
Rumunsko
Počet obyvatel: 10,2 mil. osob
Počet obyvatel: 21,6 mil. osob
GDP : 210,2 mld. USD v roce 2005
GDP : 196 mld. USD v roce 2005
v roce 2005 růst 6, 1 %,
v roce 2005 růst 4,1 %,
20 538 USD/obyv.
9 060 USD/obyv.
Nezaměstnanost: 8,9 %
Nezaměstnanost: 5,8%
Inflace (CPI): 1,8%
Inflace (CPQ: 9,0%
Přímé zahraniční investice (čistý příjem): Přímé zahraniční investice (čistý příjem):
1O, 1 mld. USD
6,4mld. USD
Pramen: http://www .heritage.org/research/features/index/index.c:fi:n

Jak ukazuje výše uvedená tabulka,
Ekonomická

vyspělost

počet

obyvatel Rumunska je více než dvojnásobný.

indikovaná GDP a množstvím GDP v USD/obyvatele je jednoznačně

vyšší v ČR. Rumunsko je i v ostatních základních faktech, jako je inflace a zahraniční
investice, za úrovní ČR, výjimku představuje pouze nezaměstnanost.

Tabulka 3.2: Indexy ekonomické svobody ČR a Rumunska v roce 2008 (v%)

Ceská republika

Rumunsko

Rozdíl hodnot
indexů

(ČR-RU)
Svoboda podnikání
63,9%
74,1%
Obchodní svoboda
86%
86%
Fiskální svoboda
71,3%
85,6%
Svoboda od vlády
45,6%
70,8%
Monetární svoboda
80,3%
72,5%
Investiční svoboda
60%
70%
Finanční svoboda
80%
50%
Vlastnická práva
70%
30%
Svoboda od korupce
48%
31%
Pracovní svoboda
70,2%
55,3%
Pramen: htto://www.heritage.org/research/features/index/index.c:fi:n

-10,2

o
-14,3
-25,2
7,8
10
30
40
17
14,9

Z výše uvedené tabulky je patrné, že Rumunsko je ve srovnání s ČR pozitivně
hodnotitelné v indexech svobody podnikání, fiskální oblasti a od vlády.
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Vyrovnaný je poměr svobod v oblasti obchodní svobody.
Dominantní je svoboda ČR v oblasti monetární, investiční, finanční, vlastnických práv,
korupce a pracovní svobody.
ČR je pod světovým průměrem jen ve fiskální svobodě a "svobodě od vlády''.

Rumunsko je pod
finanční svobodě,

Tyto

světovým průměrem

vlastnických právech,

skutečnosti

mohou mít

v 5 z deseti
svobodě

ukazatelů,

od korupce a pracovní

při uplatňování produktů

proto nutné je akceptovat.
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a to v: monetární

na trhu

svobodě,

svobodě.

mimořádný

význam a je

4. Teoretická východiska
Marketing a jeho vývoj je

nerozlučně

spjat s trhem a jeho rozvojem a existence tržní

ekonomiky je základní podmínkou uplatnění marketingové koncepce 1.
Marketingový proces2 vyžaduje existenci tržní ekonomiky. Ovšem samotná existence
tržní ekonomiky ještě neznamená faktické uplatnění marketingu v podnicích.

Tržní ekonomika umožňuje a

předpokládá

tržní orientaci podniku, a ta je

přímo

spojena

s marketingovou koncepcí a jejím specifickým uplatněním v podnikové sféře.
Podniková marketingová filosofie 3 je výrazem pochopení a uznání marketingové
koncepce a tržní orientace firmy.
Tržní orientace firem představuje soustředění na trh, jeho potřeby a jejich uspokojení. 4
Marketingovou koncepci charakterizoval velmi

stručně

a

současně

velmi

výstižně

už

Adam Smith v roce 1776. Tehdy napsal, že "spotřebaje hlavním důvodempročvyráběť' .5
Následující

část

práce je

věnována

problematiky a s ní souvisejících

základnímu

problémů,

jejichž

objasnění

teoretických východisek dané

neoddělitelnou součástí

firmy, ale i otázka interkultunú komunikace nezbytná při

uplatňování

je otázka image

marketingové strategie

na zahraničních trzích, v kultuře odlišující se od domácího trhu.

4.1 Trh a konkurence
Konkurenční

trh je trh, na kterém žádná firma nemá tržní moc. Takovéto používání pojmu

konkurence má jistou logiku, lze o ní ale pochybovat,

neboť vylučuje

konkurenci jako

fenomén stávající ekonomické reality. Podle P. Macha, poradce prezidenta ČR, se v
ekonomické teorii hlavního proudu pojem konkurence pojí s absencí tržní moci (ovlivnit cenu
nebo kvalitu produktut
Základní

dělení

tržních struktur, které z úrovně konkurence vyplývají,

spočívá

ve vymezení

konkurence
Obecně: koncepce = způsob pojetí, chápáni výkladu určitého jevu, základní východisko, vedoucí idea,
myšlenková osnova, vysvětlení jevu, vůdčí záměr nebo konstrukční princip při různých druzích činnosti
(Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2001)
2
Obecně: proces= zákonité, postupně na sebe navazující a vnitřně vzájemně spojené změny jevů, věci a systémů
(Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2001)
3
Obecně: filosofie = základní a nejobecnější pojetí vývojových zákonitostí v určité oblasti lidského poznáni
nebo činnosti (Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2001)
4
Horáková H.: Strategický marketing. 2. rozšířené a aktualizované ·vydání. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN
80-247-0447-1, str. 15
5
Horáková, str. 15
6
http://petrmach.cz/cze/prispevek.php?ID=43
1

15

•

dokonalé,

•

nedokonalé (monopol, oligopol, monopolistická konkurence).

Konkurence je vnímána jako pojem

"opačný''

k pojmu monopol. Monopol je

charakterizován mocí stanovit cenu, aniž by se musel monopolista obávat, že to potenciální
zákazníky přiměje hledat příznivější podmínky jinde.
Konkurence pak logicky

představuje

takovou situaci na trhu, když tato monopolní moc

neexistuje. "Dokonalá" konkurence tudíž znamená situaci na trhu, kdy žádný z
nemá žádnou moc jakkoliv přímo ovlivnit cenu nebo kvalitu produktu. Tyto
naplnění

dokonalého stavu jsou

samozřejmě

naprosto nerealistické,

účastníků

předpoklady

pro

včetně předpokladu

existence všeobecně dostupných dokonalých informací o všech existujících tržních událostech
a potenciálních událostech. To ale

ještě nutně

uvedené pojetí dokonalé konkurence

nezatracuje. Pojem stavu dokonalé konkurence je konec

konců

v ekonomii hlavního proudu

považován nikoliv za popis reality, ale za model, který může sloužit
a) jednak jako teoretický rámec užitečný k pochopení trhů reálného
b) jednak jako

měřítko

dokonalosti

určující,

"nedokonalé" konkurence) - ve smyslu výsledného

světa,

nakolik stav reálného

uspořádání

alokace

zdrojů

světa

(světa

- zaostává za

ideálem efektivnosti dokonalé konkurence.
Model dokonalé konkurence je v ekonomii hlavního proudu považován "za srdce" zákona
nabídky a poptávky. Tento model se také stal v éře protimonopolního zákonodárství7 pro
vlády vodítkem
zabezpečení

při zavádění

struktury

vládních politik usilujících o "zachování konkurence" -tj. o

hospodářství

blížící se - pokud možno - dokonale

konkurenčnímu

ideálu.

4.2 Strategie a strategické řízení v obecné roYině

Strategie je slovo řeckého původu8 , jehož význam se váže na oblast, resp. kontext, v němž
je slovo užíváno.

Původně

bylo užíváno ve vojenství, politice,

později

v psychologii a

kybernetice:
Vojenská strategie: základní
umění, válečné

8

vedení války,

nejvýznamnější součást

operace vedoucí k dosažení základních cílů.

Politická strategie:

7

způsob

řízení

politické činnosti k dosažení základních cílů.

Ať jde o úroveň jednotlivých států, či právního rámce Evropského společenství.
Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2001, str. 623
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vojenského

Psychologické pojetí strategie: obecný

způsob,

postup, jímž

určitá

osoba

řeší

problémy.
Strategie v kybernetice: souhrn zásahů do řízeného procesu nebo konfliktní situace.
Vedle toho taktika9 představuje ve svém původním pojetí způsob vedení a řízení boje, obecně
ji lze označit jako promyšlený postup při nějaké činnosti

či

v nějaké situaci.

Strategie a taktika nejsou synonyma, ale existuje mezi nimi výrazná souvislost. Dalo by se
říci,

že strategie je naplňována taktikou.

Strategické řízení 10 určité oblasti probíhá jako kontinuální proces složený z řady činností:
1. plánování,
2. organizování,
3. rozhodování,
4. komunikování,
5. motivování,
6. kontroly
s cílem dosažení jistých výhod prostřednictvím
stanovení

nejefektivnějšího

vztahu podniku ke specifickému trhu (nebo segmentu

trhu), na kterém se realizují výrobky vyráběné podnikem a snaha postupně dosáhnout
optimalizace finančních ukazatelů,
formování

příslušných

strategií vedoucích k vytvoření a

schopného tržního prostoru pro výrobek ve

shodě

podpoře

zdravého a života

s marketingovými a podnikovými

cíli.

4.3 Strategický řídící proces

Soubor

činností

a rozhodnutí, které vedou k formulování plánu podniku a jeho realizaci,

představuje strategický řídící proces 11 , při němž je vymezeno

•

poslání podniku,

•

cíle a strategie podniku,

•

příležitosti

podniku.

9

Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2001, str. 744
Horáková, str. 12-13
11
Horáková, str. 20-21

10
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Poslání (rrůssion) podniku je formulováno na obecné úrovni, nejsou zde stanoveny měřitelné
cfie ani jejich časový rámec, pouze orientace a postoje.
Formulací poslání podnik

vlastně zdůvodňuje oprávněnost

své existence, hlásí se

k podnikové filosofii zahrnující obecné cfiové představy, ze kterých vychází účel podnikání a
základní hodnoty podniku. 12

Stanovení cz1ů znamená konkrétní určení a kvantifikaci poslání. Podnik si

určuje

dlouhodobé

a krátkodobé cfie. Při jejich určování by měla být respektována kritéria stanovená v diagramu
4.2.
Dlouhodobé cfie

především

upozorňují

činnosti,

na

které je nezbytné provést

v současnosti pro dosažení budoucích záměrů, a zároveň vedou manažery ke zvažování vlivu
dnešních rozhodnutí na budoucí podnikovou výkonnost.
Krátkodobé cfie

představují

výsledky, které mají být dosaženy v současnosti a nejbližší

budoucnosti. Příklady jejich obsahu uvádí diagram 4.1.

Diagram 4.1: Krátkodobé cfie podniku
Krátkodobé cne

I
I'

Rentabilita

Produktivita

ll

É

""'

Zaměstnanost a
zaměstnanecké

Postaveni na
trhu

vztahy

Dalšf podnikové
Postavenf
organizace v
technologii

odpovědnosti

(napf. ochrana

život
prostfedQ

/

/

Pramen: vlastní zpracování

12

Horáková, str. 23
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Diagram 4.2: Dlouhodobé cíle podniku

Pramen: vlastní zpracování

Vedle toho marketingové cíle by měly být13 :
stanovené na základně poznání potřeb zákazníků;
identifikovány a uvažovány při respektování vnitřních a vnějších omezení;
vymezené přesně, jasně a konkrétně;
vhodné (zapadat do cílů podniku);
srozumitelné;
měřitelné

v určitých časových etapách;

reálné =dosažitelné;
akceptovatelné (soulad cílů s prioritami podniku);
vzájemně sladěné,

13

sdílené a podnětné;

Horáková, str. 62
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hierarchicky uspořádané.
Vhodné je cíle formulovat jako ukazatele vymezující 14 :
zisk- udržení, růst (rozdil výnosů a nákladů);
prodejní obrat - udržení,
tržní podíl -

růst

růst (poměr

(celkové prodeje);
prodejního obratu podniku v časovém období k sumě

prodejních obratů realizovaných všemi podniky v daném oboru/odvětví včetně daného
podniku);
relativní tržní podíl - vývoj
největšího

(poměr objemů prodejů

podniku k objemu prodeje

konkurenta v oboru/odvětví);

množství prodaného zboží v naturálních jednotkách (výhodný

při

inflaci - oproti

prodejnímu obratu);
zvýšení rozměrů zákaznické základny;
tzv. ochranné akce pro přežití- nízký zisk lze volit kvůli budoucím vysokým ziskům;
sociální zodpovědnost -

při zřeknutí

se vysokých zisků do budoucnosti.

SWOT - analýza
V rámci strategického
implicitně

řízení

se

často

využívá tzv. SWOT analýza. V níž se

zohledňují

poslání cíle a strategie podniku, uvažují se procesy, které mohou být v rámci

rozvoje podniku realizovány. SWOT analýza tak
kontrolovat dosahování
(zaměřeno dovnitř

cílů

podniku) a

umožňuje

- plánovat, realizovat i

podniku, její podstatou je analýza silných a slabých stránek
současně

analýza ohrožení a příležitostí podniku

(zaměřeno

okolí podniku).
Mezi silné a slabé stránky, ohrožení a příležitosti podniku mohou být řazeny tyto prvky:
Silné stránky:
Kvalitní výrobky
Tradice značky
Vysoká úroveň výzkumu a vývoje
Nízké výrobní náklady
Dobrá finanční situace
Pružná organizační struktura
Kvalifikovaná pracovní síla
Kvalitní marketingový management
14

15

Horáková, str. 26-27
Horáková, str. 42-45
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15

do

Příznivé

dopravní spojení
Vysoká úroveň marketingové komunikace
Řádně vyškolený prodejní personál
Dobře zajištěný a fungující servis
Slabé stránky:
dlouhá doba potřebná pro výzkum a vývoj
Konzervativní přístup k inovačnímu procesu
Nekvalitní výrobky
Zastaralý strojní park
Omezené výrobní kapacity
Vysoká zadluženost
Absence motivace v systému odměňování
N edostatečná úroveň informačru'ho systému
Nízká prodejní obrat
Podnik je nováčkem na zavedeném trhu
Velká vzdálenost trhu
Špatná pověst podniku
Velmi obtížná diferenciace od konkurenčních výrobků
Chybná propagační kampaň (nenápaditá, nepodnětná)
Nízká marketingová síla podniku
Příliš

Příležitosti:

Neexistence domácí nebo zahraniční konkurence
Zrušení ochranářských opatření pro určité výrobky
Snadný vstup na nové trhy
Moderní trendy v technologiích země
Nové využitelné možnosti na mezinárodních trzích
Růst využitelných možností na mezinárodních trzích
Ohrožení:
Volný příchod zahraniční konkurence na domácí trhy
Silné postavení klíčových konkurentů a zákazníků
Slabé a zhoršující se konkurenční postavení podniku
N eschopnost konkurovat na trzích
Nepříznivé legislativní normy.

Všechny 4 skupiny
příležitosti,

prvků

které obsahuje SWOT analýza (silné stránky, slabé stránky,

ohrožení) lze hodnotit pomocí

přehledné

tabulky v níž jsou jednotlivé faktory

posuzovány jednak z hlediska stavu, resp. výkonnosti
z hlediska závažnosti, respektive
střední

pravděpodobnosti

a nízká) - viz. Tabulka 4.1 .
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(přidělují

se body 1 - 5), jednak

výskytu (hodnotí se

úroveň

vysoká,

Tabulka 4.1: Posouzen(faktorů
hodnocené
posouzení stavu (výkonnosti)
faktory
2
1
3
4
5

závažnost (pravděpodobnost
výskytu)
vysoká průměrná nízká

Pramen: vlastní zpracování

Nebo pro

větší

ilustrativnost je možné vyhodnotit jednotlivé prvky SWOT analýzy z hlediska

jejich závažnosti a výkonnosti a závažnosti pomocí matice 16 jak znázorňuje Tabulka 4.2.
S ohledem na kombinaci vysokých a nízkých hodnot matice obsahuje vlevo dole kvadrant
minimálních hodnot a vpravo nahoře kvadrant maximálních hodnot.

Tabulka 4.2: Vyhodnocení maticí

VÝKONNOST
nízká
vysoká
ZÁVAŽNOST
nízká

vysoká
kvadrant
maximálních
hodnot

kvadrant
minimálních
hodnot

Pramen: vlastní zpracování

16

Horáková, str. 51
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4.4 Strategický marketing
Strategický marketing je jednou z vývojových fází marketingu (s

řadou

vývojových

stupňů), uvažovanou ve vztahu k marketingovým činnostem, funkčním 17 a časovým
horizontům.

Lze ho charakterizovat jako proces, spojený zejména:

s vypracováním
o

analýz faktorů vnitřních podmínek a stránek podniku,

o

analýz faktorů příležitostí a ohrožení podniku,

o

analýz faktorů konkurence (včetně prognózování budoucích trendů vývoje).

s participací na vytvoření souboru cílů podniku a na formulování podnikových
strategií pro jejich dosažení,
se stanovením marketingových cílů,
s volbou marketingových strategií k dosažení vytýčených

cílů,

s vypracováním, realizací a kontrolou marketingových plánů,
s komplexním řízením marketingového procesu.
Strategický marketing pomáhá orientovat "každého" v organizaci směrem k trhu, 18 který
současně vytváří

marketingové

prostředí

podniku. To existuje ve dvou úrovních: jako

makroprostředí a mikroprostředí. 19
Makroprostředí
přírodní,

se rozlišuje na demografické, ekonomické, technické a technologické,

kulturní, politicko-právní.

Mikroprostředí tvoří

podnik, dodavatelé,

distributoři,

zákazníci, konkurence, veřejnost.
Strategický marketingový proces20 se skládá z
plánovací etapy, kam spadá
o marketingová situační analýza,
o

stanovení cílů a formulování strategií,

o

sestavení marketingového plán,

realizační

etapy, kam se zahrnuje

o vlastní realizace plánu,
o

vytvoření

marketingové organizace,

Obecně: funkce= obor působnosti, zaměřenost k nějakému účelu, poslání, platnosti, význam; funkční =
týkající se funkce, mající funkcí, účelový (Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 2001 )
18
Horáková, str. 15-16
19
Horáková, str. 41
20
Horáková, str. 31
17
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kontrolní etapy, kam patří
o

měření

dosažených výsledků a porovnání s plánem,

o hodnocení, korigování a využití odchylek,
o

V

zpětné

současné době

se

vazby k realizační i plánovací etapě.

často

používají pro hodnocení míry dosažených

cílů

dva pojmy "výstup"

a "výsledek". Jaký je význam obou: výstup versus výsledek? Výstup je zisk, výsledek je
uspokojení zákazníka, který akceptoval výrobek s jeho cenou. Žádoucí je soulad obou veličin.

4.4.1 Marketingová situační analýza
Neoddělitelnou součástí

- dokonce lze

říci

základním východiskem - strategického

marketingu je marketingová situační analýza21 , která má část analytickou a prognostickou.
Každá s nich se skládá z
část

dílčích prvků:

analytická zahrnuje
o analýzu faktorů vnějšího prostředí,

část

o

analýzu konkurence,

o

analýzu trhu,

o

analýzu prodejů,

prognostická se skládá z

o prognózy tržního podílu,
o prognózy prodejů,
o prognózy zisku.

Marketingová situační analýza se uskutečňuje ve 3
dosavadní vývoj (minulost),
současný

stav,

odhad možného budoucího vývoje.

21

Horáková, str. 38-39
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časových horizontech:

4.5 Marketingová strategie

Marketingová strategie charakterizuje
v určitém

časovém

směr,

který bude

období a který vede k nejúčinnější alokaci

organizační

zdrojů

jednotka sledovat

pro dosažení vytýčených

Cl'1"
U. 22

Na obecné úrovni představuje
uvědomělou

současné

orientaci na trh a zákazníka a plné uspokojení jeho potřeb,

posouzení schopností a možností podniku s ohledem na jeho cíle.

V konkrétní rovině lze marketingovou strategii charakterizovat jako
prostředků

rozhodování o efektivním vynaložení

jejich promyšlená alokace) do vybudování

(stanovení výše

účinného

těchto prostředků

vztahu výrobek - trh ve

a

shodě

s vytýčenými cíli podniku,
vytvoření

a udržení prokazatelných konkurenčních předností na vytipovaných trzích.

Proces strategického marketingového
marketingový proces
tak

potřebu

představují

řízení

a v jeho rámci i strategický rozhodovací

vysoké nároky na informovanost managementu a generují

informací, zejména

potřebu

marketingového výzkumu (specifikace a

shromažďování údajů, transformace údajů v potřebné informace23 , analýzu a interpretaci

informací týkajících se problémů, které jsou předmětem řízení a rozhodování). 24
Vlastní realizace marketingové strategie předpokládá: 25
vhodné

začlenění

marketingu do podnikové organizace a

vytvoření

marketingového

útvaru,
vytvoření,

udržování

přispívajícího
účelné

a aktualizování marketingového

informačního

systému

k provedení strategických operací,

použití marketingových nástrojů (4P) nezbytných k přeměně cílů ve

22

skutečnost,

Horáková, str. ll
23
Informace je možno definovat jako údaj snižující entropii (neurčitost) u příjemce. Nejde tedy o jakýkoli
údaj. Tato zpráva musí mít pro příjemce význam (příjemce musí pociťovat její nedostatek)- to na jedné straně,
na straně druhé musí příjemce zprávě rozumět, být schopen ji využít.
Teprve potom jde skutečně o informaci (nikoli o pouhý údaj), u které příjemce zajímá její hodnota (míra,
s jakou odstraňuje jeho neurčitost), její spolehlivost, věrohodnost, bezchybnost.
Z uvedeného je zřejmé, že údaje prezentované v účetnictví jsou informacemi pouze pro člověka znalého jak účetnictví samotného, tak i dalších souvislostí, které mu umožní transformovat tato data na informace
v oblastech, kde pociťuje potřebu odstranění entropie.
V systému - podniku jsou informace podmínkou (nutnou, nikoli postačující) pro racionální řízení. Mají
určitý obsah, řád a cil, ony samy v něm utvářejí subsystém označovaný jako informační systém podniku.
KraftoYá, str. 12
24
Horáková str. 13
25
Horáková, str. 70

25

motivování marketingových pracovníků,
přiměřené

silnou

zdroje (vypracování rozpočtů podporujících realizaci strategie),

otevřenou

komunikaci,

vzdělávací

akce,

realizační

trénink

příslušných

pracovníků,

tvorbu takové podnikové kultury a pracovního

prostředí,

strategickými podnikovými, a tedy i marketingovými

směry

které jsou v souladu se
vedoucími k úspěchu na

trhu.

Tabulka 4.3: Volba a formulování strategie

Prostor pro volbu a
formulování strategie
výrobek

Základní strategické komponenty
přicházející v úvahu
Funkční rysy,
rozměr, objem
Barva
Kvalita
Značka

Design
Obal
Servis
Pověst

cena

distribuce

výrobku a výrobce
Tvorba ceny
Platební podmínky
Úvěrové podmínky
Slevy
Srážky
Platební lhůty
Distribuční cesty
Distribuční mezičlánky

Služby poskytované zákazníkům
promotion
Propagace,
Podpora prodeje
Merchandising
Publicita
Public relations
Osobní prodej
Pramen: zpracováno dle Horáková, str. 72

4.5.1 Typologie marketingových strategií
Marketingové strategie lze uspořádat26 :
na základě trendů trhu
26

Horáková, str. 84-85 a následující

26

o

růstové

o
o

udržovací
ústupové

na základě přístupu k segmentům trhu
o ofenzivní, útočné, proaktivní
o defenzivní, obranné, reaktivní
na základě chování vzhledem k vnějšímu okolí (ke konkurenci)

na

o

kooperační

o

konfrontační

(konfliktní)

základě

rozlišení specifických skupin
a nákupním chováním
o hromadného (masového) trhu
o velkých segmentů
o sousedních (přilehlých) segmentů

zákazníků vyznačujících

se

jedinečnými

potřebami

o
o
o
o

multisegmentů

malých segmentů
tržních mezer
přizpůsobení se potřebám zákazníků (mass costumization strategy)

na základě cyklu životnosti trhu (podle fází, ve kterých se nacházejí příslušné trhy)
o vhodné pro vstupy na nové trhy (pro trhy ve fázi zavádění)
o vhodné pro rostoucí trhy (pro trhy, kde dochází k růstu)
o vhodné pro zralé (nasycené) trhy a pro trhy klesající
na základě šíře pokrytí spektra marketingového rozhodovacího procesu
o parciální strategickou koncepci
• podle Ansoffa (orientováno na vztah výrobek- trh)
• podle Portera (orientováno na konkurenci, jednak vedoucí pozice
v nákladech, jednak diferenciace produktu; vymezení rolí: tržní vůdce,
tržní vyzyvatel, tržní následovatel,obsazování tržních mezervýklenků27)

•
•

podle Kotlera (strategie napodobování, upravování,
konkurenta, parazita)
podle Strebela a Gilberta (orientována na náklady a jakost,

skrytého
střídání

ve

vůdcovství)

o integrální strategickou koncepci
• podle Beckera
• podle Backhause
• podle Haedricha a Tomczeka

Tržní mezera = malý segment trhu v rámci velkých nebo větších segmentů, podniky věnující se výklenkům se
ve značné míře vyhýbají konkurenci s tržními giganty. Ideální volný tržní výklenek by měl mít dostatečný
rozměr pro podnik, který se o tento prostor uchází, přiměřenou kupní sílu, možnost dalšího růstu a dostatečný
ziskový potenciál. Měl by zapadat mezi firemní schopnosti a dovednosti a zároveň být mimo sféru zájmu
vedoucích tržních fuem. Obsazovatelé tržních mezer mohou být úspěšnými podniky dosahujícími růstu prodejů
a dobou ziskovost. (Horáková, str. 101-102)
27
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4.5.2 Vybrané marketingové strategie
Z hlediska marketingových strategií je v této práci

věnována

pozornost

především

strategii rohů (také mezer či výklenků), cílenému marketing, fenoménu osobního prodeje.

Strategie rohů (mezer)
Obecná charakteristika28 : ohniskem je limitovaná část celkového trhu (segment, část
segmentu) a podnik zde má silné postavení v podílu. Proto je nezbytné:
podpořit konkurenční

postavení segmentu

(soustředit

možné prostředky na

příslušnou

mezeru),
zaměřit

pozornost na promotion (vhodné pro mezeru),

zaměřit

pozornost na příslušné distribuční cesty,

zdokonalit nebo modifikovat výrobek (výrobkovou

řadu)

pro

potřeby příslušné

mezery,
vytvořit

program vhodných služeb pro mezeru,

podporovat prodejní úsilí v příslušné mezeře.

Cílený marketing
Předpokladem pro realizování cíleného marketingu je: 29

proces segmentace
trh- tržní segmenty- zacílení

(výběr jednoho

nebo více segmentů, cílových trhů)

positioning proces
identifikace výrobků přicházejících v úvahu - analýza pozice výrobku v mysli
zákazníka- určení výrobku, který je v mysli zákazníka na prvním místě
marketingový program
pro každý segment.

Fenomén osobního prodeje
Úspěšnost faktického osobního prodeje30 závisí na vytvoření strategie vzájemných
vztahů

(prodávající I kupující) a vhodné strategie prodejní cesty.

28

Horáková, str. 96
Horáková, str. 63
30
Horáková, str. 83
29

28

Strategie vzájemných

vztahů vytváří

rámec pro individuální práci se zákazníky založenou na

vybudování, udržení a zvýšení dlouhodobého uspokojivého spojení se zákazníky.

Tabulka 4.4: Základní typy vzájemných

vztahů prodávající I

Typ kupujícího (zákazníka)
Zákazník umí vyjádřit cíle a požadavky,
ale nezná konkrétní řešení pro jejich
dosažení

Typ prodávajícího
Prodávající = poradce (prodejní
poradní tým) musí "umět" pochopit
zákaznická přání a mít dostatečné
znalosti a schopnosti pro řešení
takových problémů
Prodávající= projektant
(navrhovatel) navrhne koncepci
výkonnějšího systému pro potřeby
zákazníka a pokusí se tento nový
systém realizovat v jeho po středí
Prodávající = dodavatel opatří
výrobek (případně značku), který
označil zákazník jako žádaný, a
zabezpečení potom jeho
bezproblémové dodání. Rovněž
informuje zákazníka i o ostatních
výrobcích podniku, o případných
výrobkových modifikacích, o
nových a zdokonalených výrobcích,
které se jeví jako vhodné pro
dotyčného zákazníka.

potom

Zákazník nezná způsob, jak zefektivnit
podnikatelské aktivity v prodejní oblasti
a hledá nové přístupy k řešení problém

potom

Zákazník ví, co potřebuje, zná cíl svého
snažení, ale vítá určitou pomoc při
prodeji

potom

kupující

Pramen: vlastní zpracování

4.6 Marketingový výzkum
Marketingový výzkum je

součástí

marketingového

řízení

podniku. Odborné definice

tohoto pojmu mohou znít:
"Marketingový výzkum
informací, které

spočívá

ve specifikaci,

umožňují porozumět

shromažďování,

analýze a interpretaci

trhu, na kterém firma podniká nebo na kterém hodlá

podnikat, identifikovat problémy spojené s podnikáním na tomto trhu a identifikovat
příležitosti,

které se na

něm

pro podnikání vyskytují nebo mohou vyskytnout, formulovat

směry marketingové činnosti a hodnotit její výsledky." 31

"Marketingový výzkum je chápán jako funkce, která spojuje
veřejnost
31

s marketingovým pracovm'k:em

prostřednictvím

Zbořil, str. 31

29

spotřebitele,

zákazníka a

informací - informací užívaných

k zjišťování a definování marketingových

příležitostí

a

problémů,

k tvorbě, zdokonalování a

hodnocení marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a k zlepšení pochopení
marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované informace podle
vhodnosti k řešení

těchto problémů, vytváří

metody pro

sběr

informací,

řídí

a

uskutečňuje

proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky." 32
"Marketingový výzkum poskytuje informace pomáhající marketingovým

manažerům

rozpoznávat a reagovat na marketingové příležitosti a hrozby. " 33
"Marketingový výzkum zahrnuje plánování,

sběr

a analýzu dat, která jsou relevantní pro

marketingové rozhodování a komunikaci výsledků této analýzy řídícím pracovníkům.'d 4

Přitom

Přesněji

historie marketingového výzkumu je

poměrně

kolem roku 1824, kdy se v USA poprvé

rozhodování

voličů

nastupujících

výzkumníků

bohatá,

uskutečnil

v prezidentských volbách. O sto let
v

čele

začíná

již v 19. století.

empirický výzkum chování a
později

obohatila generace

s G. Gallupem a E. Roperem tyto výzkumy

statisticky propracované postupy výběru vzorku.

především

o

35

Ve 40. letech minulého století jsou P.F. Lazarsfeldem a B. R. Berelsonem publikovány první
explanační modely chování a rozhodování spotřebitelů. 36

Nejčastěji

dochází v praxi k uplatňování marketingového výzkumu ve formách:

•

výzkumu trhu,

•

výrobkového výzkumu

•

výzkumu propagace.

Marketingový výzkum37 je dlouhodobější prací, kombinuje několik výzkumných postupů,
uplatňují

se

při

něm

náročnější

postupy statistického zpracování, porovnávají se a

vyhodnocují výsledky získané z různých

zdrojů

a dochází se k hlubším

poznatkům

a

souvislostem, jako jsou např. modely chování.

Přtbová, str. 29
Tuli, D.S., Hawkins, D.I.: Marketing Research. Macmillan Publishing Copany, New York, 1990, str. 5 in
Foret, Stávková, str. 13
34
McDaniel, C., Gates, R.: Marketing Research: The Impact ofthe Internet. South-Western, 2002, str. 6 in Foret,
Stávková, str. 13
35
Foret, M.: Jak dopadnu volby? Brno, 1992, str. 7-8 in Foret, Stávková, str. 13
36
Foret, M.: Jak komunikovat se zákamíkem. Computerpress, Praha, 2000, str. 58 in Foret, Stávková, str. 13
37
Na rozdíl od průzkumu trhu, který chápeme především jako jednorázovou záležitost, 7jišťující zvolenou
výzkumnou technikou aktuální situaci na trhu a poskytující zadavatelům především základní popis této situace.
32
33
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4.6.1

Předmět

Předmětem

marketingového výzkumu
marketingového výzkumu bývá určitý

třeba přesně pojmově

sociálně-ekonomický

problém, který je

vymezit a pojmy definovat. Např. "spokojenost našich zákazníků"- zde

je nutno konkretizovat pojem "zákazníci" a pojem ,,jejich spokojenost". "Zákazník" může být
ten, kdo projeví zájem, kdo navštíví prodejnu, nebo jen ten, kdo něco koupí. 38

Z hlediska předmětu se marketingový výzkum týká:
- makroprostředí,
- podniku,
- trhu.
Právě výzkum trhu představuje asi 90% všeho marketingového výzkumu. 39 Při výzkumu

trhu může jít o následující oblast:
výzkum velikosti trhu nebo
výzkum účastníků trhu

Velikost trhu udávají

hlavně

zákazníci, nejde o geografickou rozlohu, jako spíše o

počet

jednotek schopných spotřeby produktu. Měří se jako:
tržní potenciál - dlouhodobá absorpční schopnost trhu;
tržní kapacita- skutečná spotřeba na trhu;
tržní podíl - podíl daného podniku na skutečné spotřebě;
Podíl mezi tržní kapacitou a tržním potenciálem představuje nasycenost trhu.

Výzkum

účastru'ků

trhu zahrnuje jak

segmentační

výzkum, výzkum potřeb, výzkum vnímání,

výzkum nástrojů marketingového mixu, tak i výzkum spokojenosti zákazníka (viz 4.6.4).

Segmentační

výzkum

Tržním segmentem se rozumí skupina
nákupní nebo

spotřební

zákazníků,

která prokazuje shodné

či

chování. Unifikace trhu podnikem je oslovování všech

podobné

zákazníků

jedním výrobkem, zpravidla se ale vytvářejí specializované nabídky pro tržní segmenty, trh se
diferencuje. Využívá se shlukové analýzy a dendrogramů pro vytváření
38
39

Foret, Stávková, str. 28-29
Foret, Stávková, str. 106
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segmentů.

Výzkum
Při
účelem

potřeb

prodeji

produktů

poznání

je nezbytné znát

potřeb zákazníků

potřeby zákazníků,

jejich intenzitu a hierarchii. Za

se provádí jejich výzkum, a to jednak základní -

dlouhodobé předpovědi a prognózy tendencí a trendů ve vývoji
současné potřeby v

potřeb

- a jednak odbytový -

souvislosti s jejich uspokojováním výrobky, které jsou právě na trhu.

Výzkum vnímání

Vnímání produktu zákazníkem může mít řadu úrovní: povědomí (zákazník ví o produktu),
znalost (zákazník produkt zná, má o

něm

informace), hodnocení (zákazník zaujímá

k produktu stanovisko), akceptace (zákazník produkt užívá), preference (zákazník má produkt
v oblibě).

Přitom

vnímání produktu

může

souviset s jeho užíváním (spokojenost zákazníka,

kterou potřebu uspokojuje v rámci jejich hierarchie, motivace k užívání), s užitkem produktu
(vlastnosti produktu, co/kdo rozhoduje o koupi), s image proutku.

Výzkum nástrojů marketingového mixu (produktu, ceny, distribuce, propagace)

Cílem výrobkového výzkumu je
vlastnosti a bude zákazníkem

zjištění,

přijat.

zda

právě

daný výrobek bude mít odpovídající

Provádí se v podobě výzkumu stávajícího výrobku

(porovnání s obdobnými), výzkumu v průběhu vývoje nového výrobku (zejména

náměty

na

výrobu nových výrobků), výzkumu nových výrobků. 40
V rámci cenového výzkumu se zjišťuje: jakou cenu zákazník očekává, v jakých cenových
polohách je produkt přijatelný, jakou cenu je ještě zákazník ochoten zaplatit, od jaké cenové
polohy už je produkt naprosto nepřijatelný.

N apř. cíle testování názvu a obalu výrobku lze vymezit následovně.
Cílem výzkumů souvisejících s názvem výrobku je
získat nové náměty na názvy
ověřit čitelnost a vyslovitelnost názvu
změřit asociace ve vztahu k názvu
zjistit odlišnost od jiných názvů
určit možnost využití názvu výrobku v další marketingové strategii
Cílem výzkumů souvisejících s obalem výrobků je
zjistit aspekty užívání
zjistit vnímání obalu (identifikační sílu)
zjistit nápadnost (rozlišovací sílu) obalu
odhad emocionálního působení obalu (komunikační hodnota obalu)
odhad přesvědčivosti slovních informací, jejich jednoznačnosti, vypovídací
schopnosti, logiky a bezchybnosti,
zjištění efektivnosti obalu z pohledu opakovaných nákupů.

40
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Cílem výzkumu distribuce je zjistit potenciální možnosti zvýšení odbytu, resp. odstranění
tzv.

distribučních

úroveň

chyb.

jednotlivých

Přitom

distributorů

se sleduje

počet distributorů,

rozložení nabídky na území,

- cenu, kvalitu, stabilitu, pravidelnost dodávek, skladovací

možnosti, reklamační chování, četnost výprodejů.
Cílem výzkumu propagace je zjištění její účinnosti. Jde o zjišťování dosahu, frekvence,

či

účinku jako kvalitativní hodnoty dojmu. Účinek propagace lze posuzovat jednak z pohledu
komunikačního, (např. přímé

hodnocení reklamy na bodové škále, portfolia test - po

sledování portfolia reklam jsou respondenti dotazování na jejich obsah, laboratorní test měření

fyziologických reakcí), jednak z pohledu prodejního

(např. účinnost

propagace jako

podíl procentru'ho podílu firmy na trhu a procentního podílu firmy na propagaci.)

4.6.2 Proces marketingového výzkumu

Každý proces marketingového výzkumu se

vyznačuje řadou

specifik, které vyplývají

z jedinečné povahy řešených problémů. Zásadní pro celý marketingový výzkum je definování
problému, které

spočívá

ve všestranném

osvětlení účelu

výzkumu a v přesném definování

jeho cílů. Obsah obecných kroků naznačují níže uvedené diagramy 4.3 a 4.4.
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Diagram 4.3: Obsah přípravné části

r

""'
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""'
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./

'

""'

""'

Identifikace
zdroj ll

/

Stanovenr
metod sběru
informaci

~

'

r

'

I

Vypracováni
projektu výzkumu

/

'

./

Pramen: vlastní zpracování

Diagram 4.4: Obsah realizační části

Realizačnl část

I
Shromážděni

informaci

Zpracováni
a analýza informacr

Interpretace
a prezentace
výsledkll výzkumu

Pramen: vlastní zpracování

4.6.3 Klasifikace marketingového výzkumu

Marketingový výzkum lze klasifikovat41 podle různých hledisek, jak přehledně zachycuje
tabulka 4.5.

41

Podle Foret, Stávková, str. 14 a násl.
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Tabulka 4.5: Typy marketingového výzkumu

Hledisko
Uroveň společenské

reality

Typ marketingového výzkumu
~akrospolečenský
~ezospolečenský
~ikrospolečenský

Blízkost ke zdroji dat

Primární (zahrnuje vlastní zjištění hodnot u
samotných jednotek)
Sekundární (znamená dodatečné, další
využití dat primárního výzkumu, která již
někde shromáždil a zpracoval třeba za jiným
účelem)

Vazba na teorii

Sekundární výzkum se dělí na:
Sekundární výzkum s neagregovanými
daty (původní zjištěná data)
Sekundární výzkum s agregovanými daty
(za celý soubor, např. procenta, průměry,
rozptyly)
Základní (badatelský) - zpravidla se zabývá
teoretickým řešením dané problematiky
Aplikovaný- zpravidla na objednávku
zadavatele, neočekávají se od něj žádné
návrhy řešení, jeho cílem je shromáždit údaje
k vyjasnění zkoumaného problému, zejména
navrhnout nové hypotézy jeho praktického
řešení

Obecná metodologie

Zkoumané charakteristiky

Deskriptivní (popisný) -jeho výsledky se
popisují jevy, zachycuje problém, který je
předmětem výzkumu, jak v daném okamžiku
vypadá (lze hovořit o průzkumu)
Diagnostický (kauzální)- nejen popisuje
problém, ale snaží se o formulaci hypotéz,
hledá příčiny popisovaných jevů, souvislosti,
pravidelnosti, vztahy příčiny a následku,
hledá odpověď na otázku proč je daný jev
právě takový.
Prognostický - snaží se postihnout současné
vývojové trendy a předpokládá budoucí stav,
tj. ukazuje, kam spěje vývoj problému.
Kvantitativní výzkum- zkoumá rozsáhlé
soubory stovek i tisíců respondentů, využívá
standardizované postupy, statistické metody;
je zpravidla časově a finančně náročný
Kvalitativní výzkum- zaměřují se na
motivy chování lidí, příčiny jejich chováni, je
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rychlejší, méně nákladný, má ale významná
omezení: malý soubor respondentů, jeho
výsledky dost dobře nelze zobecnit na celou
populaci, reprezentuje základní soubor jen
přibližně. Je vhodný pro první seznámení se
s problematikou.

Pramen: Vlastní zpracování

4.6.4 Výzkum spokojenosti zákazníka

Poznávání zákazníků zahrnuje následujících 6 okruhů problémů42 :
1. naši zákazníci
(kdo jsou, kdo by mohli být, jejich sociodemografické charakteristiky, tj. pohlaví,

věk,

dosažené školní vzdělání, rodinný stav, počet dětí, místo bydliště, ekonomická aktivita ... )
2. jejich životní podmínky
(životní

úroveň tvořená

výší

příjmů

a

výdajů,

vybavení domácností, vlastnictví movitého i

nemovitého majetku ... )
3. jejich životní styl
(vychází z pracovních i mimopracovních,

volnočasových

aktivit jako jsou rekreace, sport,

kultura, vzdělávání. .. )
4. jejich hodnotové orientace
(čemu věří

a dávají

přednost,

jejich názory na život, životní postoje a orientace, politické

preference .... )
5. jak se chovají a rozhodují
(v

nejrůznějších

životních situacích, zejména jako zákazníci a

zboží a služby mají zájem,

či

spotřebitelé při

nákupu, o jaké

naopak zájem nemají. ... )

6. kdo a jak s nimi komunikuje
Gaké sledují sdělovací prostředky, jak je ovlivňuje marketingová a podniková komunikace .. .)

Měření

spokojenosti zákazníka se provádí pomocí indexu spokojenosti zákazníka

(ACSI43 , ECSI). Jeho podstatou je aplikace teorie rozporu, tj. konfrontace představ zákazníka
o produktu s jeho reálnou zkušeností po užití produktu. Evropský model spokojenosti
zákazníka

(Ecsn

spočívá

v definici celkem 7 hypotetických

proměnných,

determinovaná určitým počtem měřitelných proměnných.
42
43

Foret, Stávková, str. 12
American Customer Satisfaction Index, resp. European Customer Satisfaction Index
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z nichž každá je

Diagram 4.5: Vztahy mezi proměnnými v rámci ECSI

~

-

Image = zahajovací bod, představa o produktu

l

Očekávání

zákazníka = výsledek propagace, předchozích
zkušeností, jde o následně komparovanou entitu

l
f---

Vnímaná kvalita produktu =jak produktu, tak
doprovázejících služeb

l

Vnímaná hodnota= vnímání ceny a očekávané kvality,
vyjadřuje se jako poměr ceny a vnímané kvality

~
Spokojenostzákaz~n1ka

l

r

Loajalita zákaz~n1ka
= výraz pozitivní neshody
(očekávání bylo horší než
realita)
Projevuje se opakovaným
nákupem a cenovou tolerancí

Stížnosti zákazníka
= výraz negativní neshody
(realita byla horší než
očekávánO

Zpracováno dle: Foret, Stávková, str. 108
Index spokojenosti zákazníka lze vypočítat dle vzorce: 44
n

ei

Lvii*xii
--==i=~~--
n

LVij
i=l

Legenda:
index spokojenosti j-tého zákazm'ka
váha i-té měřitelné proměnné pro j-tého zákazníka
Xij hodnota měritelné i-té proměnné pro j-tého zákazm'ka
n počet měřitelných proměnných
Ej

Vij

44

Foret, Stávková, str. 108
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[1]

4. 7 Firemní image

Firemní image představuje efekt působení a fungování firmy. Na jeho
např.

firemní kultura, výrazové

prostředky

vytváření

s podílejí

firmy používané pro propagaci, firemní

komunikace (vnější i vnitřní), ale i produkt, jenž firma vyrábí.
Firemní image je závislá též na individuálním vnímání. To, jak se firma prezentuje
prostřednicMm

komunikace, personálu,

prostředí, produktů), ovlivňuje

(např.

vnímání firmy

veřejností.

Firma, která má za cíl zvýšení množsM prodeje bez zlepšování firemní image, dosáhne
svého cíle bezpochyby

později

než firma ve stejné situaci, která se rozvojem firemní image

zabývá.

Image - positioning

Image se

vytváří dlouhodobě.

Velkou roli

při

tom hraje

veřejné mínění,

postavení v rámci konkurence, aktivity na podporu budování dobrých
zjišťující

Jednou z forem výzkumu vnímání produktu jsou studie
němž

se mapuje postavení

vnímají
Při

konkurenčních produktů,

resp.

tradice,

vztahů

značka,

s veřejností.

"positioning" produktu,

značek

při

tak, jak je vedle sebe

spotřebitelé.

výzkumu vnímání

značky jde např.

negativně), proč je značka využívaná

o zjišťování toho, zda a jak je známá (pozitivně,

(asociace, které vzbuzuje), její vnější znaky a projevy

(co je vnímáno především a jak intenzivně), image značky.

4.8 Interkulturní komunikace

V porovnání s trhy geograficky blízkými trhu
orientace na zákazníka a
Cílem není

nedostatečný

jednoznačně vyhovět

českému

je na

českém

trhu patrná malá

smysl a cit pro služby v tom nejširším slova smyslu.

zákazníkovi, ale najít

nějaké

kompromisní

řešení,

které

částečně uspokojí každého, avšak současně nikoho. 45 Tato skutečnost může mít své příčiny

v podceňování komunikace v obecném slova smyslu v rámci marketingové komunikace,
stejně jako přezírání

45

kulturních rozdílů jednotlivých trhů.

Nový ,str. 170
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Pojem komunikace pochází z latinského "communicare", což znamená

někomu něco

dát,

sdílet něco s někým, vyměňovat si informace. 46
Základní charakteristiky a vlastní
komunikačních modelů, např.

průběh

procesu komunikace bývá

vyjadřován

formou

Laswellova, Hotsteda, Trompenaarse či Thomase.

Laswellův komunikační model: 47

Model zahrnuje 5 prvků:
1. Kdo ? (předává sdělení) - komunikátor

2. Co ? (se předává)- sdělení
3. Jak? (se uskutečňuje přenos)- kanál
4. Komu? Ge orientováno

sdělení) -

auditorium (posluchačstvo)

5. S jakým efektem?- efektivita
Kulturní dimenze, kulturní aspekty

řízení

jsou

určitá

kritéria,

podněty,

z nichž by se mohly

přehledně a srozumitelně ukázat klíčové odlišnosti jednotlivých národních kultur. 48

Kulturní dimenze podle Gerta Hofstedeho: 49
Model řeší několik základních parametrů:
snaha vyhnout se riziku a nejistotě (velká, resp. malá);
vzdálenost mocenských pozic (hierarchie v

řízení,

vzdálenost

subjektivně

vnímanou a

tolerovanou);
míra individualismu, resp. kolektivismu;
převaha

maskulinních, resp. femininních hodnot (v maskulinní

sociální role

mužů

a žen

jasně

odlišené, ve femininní

společnosti

společnosti

jsou

se tyto role

překrývají);

krátkodobá, resp. dlouhodobá orientace (akcent
efekt,

46

Nový,
Nový,
48
Nový,
49
Nový,
47

či

buď

krátkodobý, resp. momentální

orientace na činnosti, které efekt přinesou až v dlouhém

str. 15
str. 15
str. 22
str. 23- 25
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časovém

horizontu).

Kulturní dimenze podle Fonse Trompenaarse: 50

Kultura je sdílený systém
řešením často

významů,

který funguje jako proces vedoucí k automatickým

se opakujících problémů. Tyto problémy, které lidstvo musí řešit a zvládat, jsou

trojího druhu:
vztah k druhým lidem,
vztah k času,
vztah k přírodě.
V jejich rámci lze pak identifikovat celkem 3 základní dimenze kultury:

Vztah k druhým lidem
silnější

univerzalizmus versus partikularismus (univerzalizmus =
než na konkrétní lidi, partikularismus více

zdůrazňuje

orientace na pravidla

individuální, osobní aspekt, a

proto připouští různé úhly pohledu a tedy i různé pravdy);
kolektivismus versus individualismus (individualismus
individuální motivaci a výkonu, kolektivismus

=

přednost

= zdůrazňování

delegování,

vzájemné spolupráce,

soudržnost a solidaritu, stimulace a motivace jsou zaměřeny na celou skupinu, celková
dynamika skupiny je vyšší prioritou než osobní rozvoj jedince);
neutrální versus emocionální (neutrální
rozvážnosti, emocionální

= intenzivně

=

věcné

preference

racionality a chladné

pracují s emocemi, s individuálními pocity,

prožitky a náladami);
difúzní versus specifický (specifické kultury

oddělují

osobní a pracovní záležitosti,

difúzní mají silný sklon je směšovat);
úspěch

přisuzování

versus

přisouzený

status

(status jedince se odvíjí

představuje

k sociální

úspěchu

jedince,

věku, společenského

skupině ...).

času

následný versus

souběžný

následujících událostí,
vnímání

času

=

důraz

vzájemné

(následný

=

je kladen na
přikrývání

vnímání
časový

času

jako sled

Nový, str. 25-28
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výlučně

rozvrh a jeho dodržování;

se jednotlivých událostí,

vykonávání).

50

od

osobnost jedince ve smyslu jeho

původu, vzdělání, zaměstnání, příslušnosti

Vztah k

buď

po

sobě

souběžné

případně současné

Vztah k přírodě
vnitfuí orientace versus

vnější

orientace (vnitfuí

schopen ovlivnit a využít celé své okolí vnějškově

naopak

orientované kultury

=

silný jedinec, který je ochoten i

přírodní,

technické, ekonomické i sociální,

zdůrazňují

přirozený

soulad a splynutí

s okolím, připouštějí svoji adaptabilitu, eliminaci narušení vzájemné rovnováhy.

Vnitfuě

orientované kultury jsou spíše individualistické, univerzalistické, specifické,

pragmatické a výkonově orientované
Vnějšně

orientované

kultury

jsou

více

"filosofující",

kolektivistické,

difúzní

a

partikularistické.
Kulturní standardy podle Alexandra Thomase: 51
Kulturní standardy představují metodický nástroj, který doposud nejkonkrétněji odhaluje a
charakterizuje specifické
příslušníků různých

způsoby

myšlení, sociálního chování a pracovního jednání

kultur. Vychází

přitom

z následujících teoretických a metodických

východisek:
kultura je
člověka.,

současně předpokladem

i východiskem konkrétního jednání každého

cílů těchto

kultur, liší se představy o správnosti a vhodnosti

liší se hierarchie

cest jejich dosažení i síře a obsah oblastí, v nichž je možné a vhodné se pohybovat,
každá interakce mezi
partneři

dvěma příslušníky různých

kultur je

mimořádně

obtížná,

neboť

musí brát v úvahu:

o kulturu a kulturní standardy vlastní, domácí kultury,
o

předpokládanou kulturu,

resp. standardy, druhé, hostitelské země,

o

skutečné jednání příslušníka

o

představu příslušníka

cizí kultury,

cizí kultury o naší kultuře.

Pro řešení a zvládání interkulturních rozdílů je možno vymezit 3 fundamentální pravidla: 52

1. cizí kulturu je třeba dobře znát
Poznání druhé kultury a jejich kulturních dimenzí a standardů je zcela určitě první podmínkou
vzájemného pochopení a dobré spolupráce.
51
52

Nový, str. 29-30
Nový, str. 33-34
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2. Cizí kulturu je třeba respektovat.
To znamená především vzít v úvahu její odlišnosti, aniž bychom tyto odlišnosti podrobovali
hodnotícím

soudům.

3. Ve vztahu k cizí kultuře je třeba učinit vstřícné kroky
Nikdy bychom se

neměli

sami vzdát své vlastní identity a ani to nepožadovat od svých

partnerů.
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5. Metodologie
Za objekt výzkumu byla zvolena marketingová strategie pro vývoz

motocyklů

JAWA na

trhy nově přistoupivších zemí EU.
nejvhodnější

Za

metodu dotazování, po projednání možností a

zajištění potřebné

reliability53 a zohlednění názoru vedení firmy JAWA Moto byla vybrána metoda
elektronického dotazování.
Tato

část

je

zaměřena

na východiska pro empirickou

část

práce a metody, které jsou v ní

použity.

5.1 Techniky marketingového výzkumu

Sběr primárních údajů je prováděn

každá z

těchto

za pomoci kvantitativních nebo kvalitativních metod,

metod obsahuje různé techniky.

Výběr

vhodné techniky závisí především na :

-povaze zjišťovaných informací,
- jejich potřebném rozsahu,
- charakteru respondentů,
- časových možnostech,
- finančních možnostech.
Každá z technik má své výhody a nevýhody, které je třeba předem pečlivě zvážit.

I. Kvantitativní metody
Mezi kvantitativní metody patří:
•

písemné dotazování (viz dále 5.1.1)

•

osobní rozhovory (viz 5.1.2)

•

anketa

Slouží k prvotnímu seznámení a oslovení

veřejnosti. Tvoří

ji zpravidla jedna nebo několik

málo otázek a oslovuje se co nejvíce lidí. Pro zvýšení návratnosti anketních lístků se často
spojuje

vyplnění

a vrácení lístku se slosováním o ceny. Základní nedostatkem ankety je

"samovýběr respondentů",

53

tj. nereprezentativní struktura souboru respondentů.

Spolehlivost, hodnověrnost, při opakovaném měření za stejných podmínek se dosahuje stejných výsledků.
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•

pozorování

Je

způsob

získávání primárních informací

prováděných

pozorovatelem. Pozorování probíhá bez aktivní
zjevně

•

nebo

účasti

vyškoleným pracovníkemprovádět

pozorovaného. Lze je

skrytě.

experiment

Sleduje vliv jednoho jevu (nezávisle
v nově

vytvořené

vysvětlení

proměnné)

proměnnou),

na druhý (závisle

situaci. Usilujeme o zachycení reakce na novou situaci, hledáme

tohoto chování. Experiment se provádí na experimentální a kontrolní

přičemž působení

a to

skupině,

nezávisle proměnné je vystavena pouze experimentální skupina.

Rozlišují se experimenty
-laboratorní (v umělém prostředí)
- terénní (v přirozeném prostředí)
Užití experiment má své potíže: není jistota, že vedle nezávisle
nemůžeme

jiné vlivy, které
souboru. To

můžeme

proměnné nepůsobí ještě

kontrolovat. Dalším problémem je nesourodost testovaného

odstranit tím, že soubor budeme považovat za homogenní pouze

podle jednoho či dvou znaků (věk, vlastnictví motocyklu).

Podle rozsahu měření se odlišují experimenty na ty, které
- měří účinky pouze při působení nezávisle proměnné
- měří účinky před i po působení nezávisle proměnné, zejména pro

zjištění případných

jiných vlivů.

Při zobecňování poznatků

informace jsou

čerpány

ze situací v podstatě

omezeném rozsahu. 54

54

třeba

získaných experimentem je

Foret, Stávková, str. 48
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uměle

dbát jisté opatrnosti, protože

navozených a

přitom

ve velmi

II. Kvalitativní metody
Kvalitativní metody obsahují zejména:
•

individuální hloubkový rozhovor včetně projektivních technik jako
- testy slovní asociace
- dokončování vět
-interpretace obrázků

•

skupinové rozhovory, tj. moderátorem řízená diskuse ve

skupině

lidí, při níž se sleduje

skupinové (společenské) působení na formování individuálních názorů a
individuálního rozhodování

5.1.1 Písemné dotazování
Písemné dotazování můžeme rozdělit na:
a) přímé (výzkumník- respondent),
b) zprostředkované (výzkumník - tazatel - respondent),
c)písemné.

Aspekty dotazníku
Dotazník musí být sestaven a otázky formulovány tak, aby respondent mohl co
odpovědět (účelově

technický aspekt).

zdál úkol respondentovi snadný,

Současně

příjemný

nejpřesněji

musí být vytvořeny takové podmínky, aby se

a žádoucí, jde o

stručné

a pravdivé

odpovědi

(psychologický aspekt).
Oba aspekty se

naplňují

celkovým dojmem, formulací otázek, typologií otázek a manipulací

s dotazníkem.

Celkový dojem dotazníku
Dotazník musí na první pohled upoutat; jde o formát dotazníku, úprava první stránky, barva a
kvalita papíru, měl by vzbudit zájem respondenta, a naplňovat pět zásad:
o úspornosti
o

snadnosti orientace

o promyšlenosti koncepce
o

vzbuzeníz~mu

o

příjemného působení
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Formulace otázek
Otázky by

měly

být formulovány se snahou maximalizovat validitu, tj. ptát se na to, co

chceme zjistit; problematické jsou otázky typu "proč" z hlediska validity.
Platí zásada:

čím konkrétněji

se ptáme, tím konkrétnější a jasnější dostaneme

odpověď.

Z hlediska kvalitativních charakteristik by měly či mohly být užívány
o Eufemismy (zeslabení možného negativního vnímání otázky)
o Projektivní otázky (jako by respondent

neříkal svůj

názor, jen se

ztotožňuje

s jiným

názorem či výpovědí)
o Bublinové testy ( doplňování textu do bublin u

znázorněných

osob)

Naopak neměly by být užívaný otázky
o Sugestivní (napovídající očekávanou odpověď)
o V pořadí vyvolávajícím haló-efekt (obdobné

vyjádření

ke stejnému okruhu otázek -

lze eliminovat vložením tzv. neutrálních otázek)

Typologie otázek
Rozlišujeme několik typů a podtypů otázek:
•

otevřené (volné, nestandardizované)- bez variant odpovědí, patří sem otázky55 :

volné,
asociační,

volné dokončení věty,

•

uzavřené

dokončení

povídky,

dokončení

obrázku,

dokončení

tematického námětu.

(standardizované, řízení) - s volbou varianty odpovědi, výhodou je rychlost

a snadnost odpovědi, ale i jejich vyšší validita, mohou však působit sugestivně, což by
zase validitu snižovalo. Proto se často jako poslední varianta nabízí: ,jiné". Uzavřené
otázky se člení na:
dichotomické (ano - ne),
výběrové

(polytomické s možností výběru jedné alternativy, otázkou je,

kolik má být variant - lichý počet často svádí k volbě
škálování 56),

55

Foret, Stávková, str. 36
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střední odpovědi při

výčtové
často

(polytomické s možností výběru několika alternativ, spojené však

s obtížemi při zpracování dotazníku),

polytomické s uvedením pořadí alternativ (působí příznivě na respondenta,
ale opět jsou obtížněji zpracovatelné).

•

Kombinace otevřených a uzavřených (polootevřené, resp.
uzavřená

•

polozavřené)

- viz výše

otázka s variantou odpovědi ,jiné", resp. nevím.

Zvláštním typem otázky je tzv.

"filtrační

otázka". Která dělí respondenty na různé

skupiny, odlišné soubory, např. otázka "vlastníte motocykl?"

Manipulace s dotazníkem
Je spojena zejména s distribucí a návratem

dotazníků,

lze k ní ale řadit i způsob manipulace

s dotazníkem během jeho vyplňování. 57
Mezi způsoby distribuce a vracení dotazníků patří:
o rozeslání poštou (klasickou, elektronickou),
o osobní předání,
o internet (zveřejnění dotazníku na webových stránkách). 5 8
Při volbě způsobu

distribuce a vracení

dotazníků

se zvažuje význam pocitu anonymity a míra

návratnosti dotazníků. 59

Škálování - na respondento\i se žádá, aby vyjádřil svůj postoj k objektu zaznamenáním určité pozice na
stupnici. Např.: silně nespokojen- mírně nespokojen- nevím- mírně spokojen- silně spokojen. Sudý počet
nutí respondenta zaujmout nějaký postoj, lichý počet umožňuje respondentovi být indiferentní.
Lze aplikovat: škálu konstantní sumy- respondent rozděluji fixní sumu bodů (100) mezi jednotlivé předměty a
tím vyjadřuje svoji preferenci; sémantický diferenciál - respondenti vyjadřují svůj postoj k výrobku, jehož
různé vlastnosti hodnotí na připojené škále, často se použiYá při srovnáváni výrobků; baterii otázek respondent má ke škále připojeny otázky, k nimž voli Yariantu škály jako odpověď (tabulková forma).
(Foret, Stávková, str. 39).
56

57

Nejvhodnějšim způsobem \)'plňování dotazníku je systém kroužkování nebo křižkování zvolených variant
(Foret, Stávková, str. 34)

odpovědi.

Pro nejvyšší možnou ná"Tatnost dotazníků je možné využit tzv. Total Design Method, která zaručuje až 90%
návratnost dotazníků, týká se formulaci otázek, formy dotazníků, jeho struktury (dramaturgie), velikosti
dotazníků, způsobu kontaktování a souvisejících písemnosti. Autorem této metody je Don A. Dillman,
www.ffg.de/en/tdm.aSJ!
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U dotazníků vracených klasickou poštou se dosahuje návratnosti od 5 % do 20 %. (Foret, Stávková, str. 42)
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5.1.2 Osobní rozhovor
Může

•

být:
standardizovaný, kdy tazatel

čte

otázky, resp. varianty

odpovědí

tak, jak je

naformuloval výzkumník,
•

nestandardizovaný (nestrukturovaný, volný) rozhovor, který je sice předem připravený
a promyšlený, ale nemá závazné otázky,
neřízený

•

může

jít o tzv.

řízený

rozhovor, nebo

rozhovor jako vyhraněná forma volného rozhovoru,

kombinace obou, který se používá velmi

často,

protože může spojit výhody obou.

Rozlišujeme interview jako rozhovor tazatele pouze s jedním respondentem a

skupinový

rozhovor, kdy jde o diskuzi moderátora - tazatele se skupinou 6 - 1O osob. Celá diskuze se
zaznamenává (písemně, magnetofon, video). Často se používá tehdy, když potřebujeme znát
odpovědi

na otázky typu "proč".

Za velmi operativní, rychlou a nízko-nákladovou je považována technika telefonického
dotazování.

5.2 Konkretizace metod a postupů použitých v empirickém výzkumu práce
V

předložené

diplomové práci je

dotazm'k a osobní dotazování, to ve
rozdělení dotazníků

upřednostňován
formě

pro experta na oblast

potenciálru'ho zákazníka

z výše uvedených

způsobů

písemné, elektronické nebo
nově přistoupivších

nově přistoupivších

přímé.

dotazování
základě

Na

zemí EU a na

běžného

zemí EU došlo i k selektivnímu druhu

dotazování.
U experta byl dotazník podán

dvěma způsoby,

jelikož jeden ze dvou dostupných

expertů

je osobně zastižitelný v ČR, byl u něj předem vytvořený dotazník aplikován přímo formou
tzv. interview s použitím formy kombinující standardizovaný i nestandardizovaný typ, což
dotazovanému umožnilo jak specifikovat uvedené otázky, tak je dle momentálních inspirací
rozšířit.

U dalšího experta byl dotazník podán písemně, a to elektronickou formou.

V případě

běžného

potenciálního zákazníka

nově přistoupivších

zemí EU byl aplikován

elektronický dotazník, distribuovaný na internetu. Oba dotazníky jsou
Dotazník pro odborníka na rumunský trh je obsahem
běžného

přílohy

součástí přílohy.

12.2 této práce, dotazník pro

potenciálního zákazníka v Rumunsku je obsahem přílohy 12.3 této práce.
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část

6. Analytická
Značka

JAWA je známá díky své bohaté historii po celém

světě,

je to její potenciální

výhoda, a proto je nutné věnovat pozornost jejímu vzniku, historii a vývoji.

6.1 Vznik a vývoj

značky

JAW A

V historii výroby motocyklů existovalo více než 2500 značek z celého
nich se dostaly do

povědomí světové veřejnosti

světa.

a staly se slavnými. Jednu z

Jen některé z

nejslavnějších

firem zabývajících se výrobou motocyklů založil v roce 1929 v Praze Ing. František Janeček.
Její výrobky nesou od té doby značku JAWA.

6.1.1 JAWA předválečná

V době založení firmy JAWA bylo v tehdejším Československu 21 motocyklových
výrobců značek jako Čechie, Itar, Ferrit, Orion; především Premiér a Praga měly dobré

jméno. Ovšem jednalo se
vyráběla

jen

několik

zastoupeny jen

většinou

stovek

o malosériovou výrobu.

kusů ročně.

Na domácím trhu byly

minimálně, převážná většina

výroby. Zájem o

ně

Například největší

všech nabízených

byl však obrovský. Co domácí sériové

firma Praga

československé značky

motocyklů

výrobě chybělo,

byla

zahraniční

byl kapitál. Ing.

František Janeček díky svému předchozímu podnikání tímto potřebným kapitálem disponoval.
Cílem

nově

vznikající firmy JAWA na rozdíl od

konkurenčních výrobců

nebylo vyvíjet

vlastní stroj, ale koupit licenci na již vyvinutý motocykl. Bylo to nanejvýš ekonomické
rozhodnutí,

neboť

poloviční úspěch.

došlo k úspoře

času

a spolehlivá a

osvědčená

konstrukce

může

být

Metou byla sériová výroba po vzoru Tomáše Bati a Henryho Forda s jejich

organizací práce a pásovou výrobou. První licencí byl motocykl Wanderer 500 OHV.
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Obr. 6.1: JAWA500 OHV

Před

druhou

populárnějších

světovou

dopravních

Janeček

válkou dostal Ing. František

prostředků

na nejvyšší

vývoj

světovou úroveň řadou

těchto

nových

stále

patentů

a

vynálezů.

Sláva firmy JAWA
přešla

neskončila

ani rokem 1945, kdy na

základě znárodňovacích dekretů

do majetku státu.

6.1.2 JAWA po druhé světové válce
Po skončení války se ve znárodněném podniku s novým názvem (postupně Zbrojovka Ing.
F.

Janeček,

n. p., Zbrojovka Brno, Moto JAWA, n. p. a Závody 9.

výroba předválečných typů

motocyklů

vyrobených. Hlavní pozornost se ale
JAWY 250. Ta byla

května,

n. p.)

rozběhla

i automobilů z di1ů utajených před Němci i z di1ů
soustřeďovala

světu oficiálně představena

na

na

přípravu

výstavě

v

nově

výroby nové dvoutaktní

Paříži

v roce 1946 a stala se

ihned vzorem konstruktérům v poválečné Evropě, která tehdy s výjimkou USA představovala
celý motocyklový
světlometu

Jeho celková koncepce s oblými tvary,

a později

nový motocykl

nové ucelené spojení

vidlicí, uložení karburátoru pod krytem, motor v bloku s

samočinné

vypínání spojky pomocí vačky spojené s řadící pákou - to

některá uplatněná

technologicky tak

úplně

přední

s teleskopickou

převodovkou

jsou jen

svět.

vyspělý

překonal

technická zlepšení. JAWA 250 "pérák" byl technicky a

motocykl, že
všechna

předběhl

svou dobu

očekávání, větší

50

minimálně

o 20 let. Zájem o

rozmach výroby brzdil problém se

zajištěním

materiálu v

poválečné době.

sportovně

Pro

založené zákazníky vznikla

ještě

dvouválcová JAWA 350.
polovině

Motory JAWA 250ccm i 350ccm byly v první

době

pokrokové, ale podyozky již žádaly zlepšení. A v této
průmyslu

motocyklovém

objevil zásadní požadavek-

padesátých let stále

vytvořit

se v

jednotnou

ještě

československém

řadu motocyklů

a

připravit podmínky pro společnou výrobu v JAWĚ a v ČZ (České závody motocyklové

Strakonice) a sjednotit ochranné známky JAWA a ČZ do nové JAWA-ČZ.
Kladem nové motocyklové koncepce bylo zavedení nových
dlouhozdvihového pérování s hydraulickými
přezdívku "kývačka".

Zavedení výroby

do více než 120 zemí celého
slovem JAW A.
pouze s

světa,

Nejúspěšnějším

tlumiči vpředu

"kývaček"

podvozků

do výroby. Podle

i vzadu dostaly nové motocykly
značným rozšířením

se projevilo

exportu

a to i do takových zemí, kde splýval pojem motocyklu se

typem z celé

drobnějšími konstrukčními

řady "kývaček"

byla

třistapadesátka,

úpravami a postupným zvyšováním výkonu

která se
vyráběla

plných dvacet let!
Nedostatkem této koncepce byla ekonomicko-právní stránka věci. Nedošlo ani k vytvoření
jednoho mohutného motocyklového podniku ani k takovým investicím pro JAWU nebo ČZ,
aby moderní motocykly bylo možno

vyrábět skutečně velkosériově.

Navíc

obě

firmy se stále

chápaly jako konkurenční, a proto jejich spojení pod společnou značkou bylo pouze dočasné.
Nejpokrokovější

konstrukcí, která vznikla ve vývoji JAWY, byla

motocykl JAWA Automatic;

třecí

spojka

umožňující bezpečný

samočinná

spojka pro

plynulý rozjezd pouhým

přidáním plynu. Nová konstrukce byla předmětem patentů v Československu i v zahraničí.

Spojka této konstrukce se později objevila na lehkých motocyklech Honda a po vleklém sporu
podepsal S. Honda s JAWOU jednu z

nejúspěšnějších

aktivních licencí

poválečného

Československa.

Další
motorů

licenční úspěch

pro

sportovní

Západoněmecká

JAWY se dostavil o
účely

několik

vzniklo i zcela nové

firma Konig využívala uvedeného

závodní motocyklové motory.

let

Podobně

způsobu

později. Při
řešení

vývoji dvoudobých

šoupátkového motoru.

nejprve pro lodní, a později i pro

se uplatnil tento patent,

samozřejmě opět

na

základě

aktivní licenční smlouvy s JAWOU, u motorů kanadsko-rakouské firmy Bombardier- Rotax.
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Na počátku 60. let si JAW A
v Indii, v

Egyptě

Představitelé

vytvořila

významné kooperační vztahy v

řadě

zemí, zejména

a v Turecku. Firmu IDEAL Motors v Majsúru (Indie) založila rodina Irániů.

jmenované rodiny projeli doslova celý svět, než si vybrali motocykl pro

licenční

výrobu kubatury 250 ccm. Po vyhodnocení poznatků se rozhodli se pro JAWU.
Licenční

motocyklů.

značkou

výroba se

rozběhla

Až do vypršení

JAW A.

Později

v indickém Majsúru, kde

licenčních vztahů

nesly

značku

YEZDI,

roční

produkce

činila

až 30 000

se tyto indické motocykly prodávaly pod
údajně

podle zvolání

,,jezdí" po smontování prvního indického motocyklu. (Pro zajímavost:

českého

ještě

mechanika

zhruba

před pěti

roky JAWA nakupovala od této indické firmy nádrže pro své motocykly typových

řad

Chopper.)
Firma Eltramco v Káhiře naopak

ještě

dnes montuje motocykly z

dílů

dodávaných z

JAWY. Zde se smontovalo nejvíce cca 3000 motocyklů ročně.
Turecká firma Celik Montaj montovala

několik

let cca 4000

motocyklů

z

komponentů

dodávaných z JAWY.
Období vrcholné prosperity ale mělo svoji hranici. V letech 1963 a 1964 (v roce 1964 byl
v JAWĚ vyroben miliontý motocykl v historii firmy) došlo pod heslem "Do socialismu
nepojedeme na motocyklu, ale autem" k reorganizaci, kdy základní závod JAWY v Praze na
Pankráci byl převeden do ČKD Polovodiče. Podnik pak přemístil své sídlo do Týnce nad
Sázavou a

kromě

motorárny ztratil i výrobu sportovních

Vývoj a výroba sportovních

motocyklů

se

přestěhovaly

motocyklů

v

libeňském

provozu.

do bývalé továrny Ogar v Praze

Strašnicích. Výroba motorů JAWA - tohoto srdce motocyklů- byla z nejmodernějšího závodu
na světě převedena do ČZM Strakonice.
Právě

v této

době,

v

době největšího

rozmachu firmy a v

době,

kdy začínaly vznikat nové

supermoderní japonské motocyklové továrny, došlo k rozhodujícímu zhoršení výrobních
podmínek pro naše motocykly. Byl tím položen základní kámen

pozdější

postupné stagnace

až hrozícího úpadku nejen firmy, ale i celého československého motocyklového průmyslu.
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6.1.3 Doba relativní prosperity

Konec šedesátých let a zejména léta sedmdesátá a osmdesátá se stala léty relativní
prosperity firmy. Úspěchy v soutěžním a plochodrážním sportu, stále rostoucí výroba
motocyklů

se soustavným "shora"

cíleně

omezovaným odbytem do kapitalistického

světa

a

jeho nahrazováním zeměmi RVHP. "Californian" byl poslední typ motocyklu v JAWĚ, který
zámořské

byl koncipován pro
největšího odběratele,

trhy. Postupné

SSSR, s cílem

stavět

podřizování

konstrukce motocyklu zájmu

motocykly jednoduché a robustní, které

zacházení tamního zákazníka a které, pokud možno,

zůstávají

stále stejné,

přežijí

vytvářely

zdání

prosperity. Byla to doba, kdy byl v JAWĚ vyroben dvoumilióntý motocykl v historii firmy,
konkrétně

v roce 1976. Nakonec byla překročena hranice i

třetího

milionu, a to v roce 1987.

To však již více než dva miliony z těchto motocyklů jezdily v SSSR.
V této

době

také vznikaly nové typy

motocyklů,

ale všechny nesly znaky doby minulé.

Byly to typy 634, 638, 639 a 640 a jejich postupné modernizace. Tyto typy motocyklů však
většinou

nepřinesly

třistapadesátka,
neumožňovaly

u

prodávat motocykly jinde ve
prototypů

moderních

světě,

motocyklů

dvouválcovým motorem typu

prototypů, neboť československý

zisků

"boxeť'

připojení

sidecaru a ani design již

než v SSSR. Ne že by konstruktéři JAWY
bylo vyrobeno

několik (např.

motocykl se

o obsahu 420 ccm), ale všechny zůstaly jen

stát nenašel dostatek

prostředků

na jejich realizaci. 75 %

JAWY z prodejů motocyklů plynuly do státm'ho rozpočtu.

Reorganizace z

počátku

60. let, stálé omezování technického rozvoje,

odbytu a trvalé omezování investic (JAWA v
přerozdělování prostředků

odsouvalo do pozice

průběhu

řízený přesun

tohoto období díky centrálnímu

proinvestovala méně než desetinu objemu odpisů) postupně JAWU

druhořadého

výrobce motocyklů. Takto státem řízená firma

nemohla konkurovat expanzi japonských
před

Motor, stále dvoudobá dvouválcová

robustní tuhý rám s možností

nic nevymysleli,
čtyřtaktním

řešení.

žádná progresivní

výrobců, byť ještě

samozřejmě

nedávno byla technicky daleko

nimi.

Nejen JAWA, ale i ČZ, doplatily na tehdejší koncepci státu v řízení oblasti dopravní
techniky.

Případné

zisky z motocyklových výrob byly

automobilových komplexů.
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přerozdělovány

do budování

Přestože

sportovní

závodech jsou i v této
o Mezinárodní (dnes
soutěži,

době

soutěžích

zejména v motocyklových

a v plochodrážních

velmi výrazné, - JAW A v 70. letech sedmkrát zvítězila v

Světovou)

soutěži

trofej i Sthbmou vázu v Mezinárodní motocyklové šestidenní

získala více než 20 titulů Mistra Evropy v motocyklových soutěžích a na ploché dráze

desítky titulů

Mistrů světa,

pozdějšího těžkého

Poválečný

ESO,

úspěchy

stavěné

- nejsou ničím jiným, než pouhou zástěrkou narůstající stagnace a

úpadku komerční produkce.

vývoj výše

zmíněných

v malém podniku v

plochodrážních

Divišově,

motocyklů

kde od roku 1949

JAWA navazuje na stroje

vyráběl

motocykly a

později

motory vlastní konstrukce motocyklový závodník Jaroslav Simandl. Divišovský provoz byl
do národního podniku JAW A

začleněn

v roce 1963, byl

výrazně

zmodernizován a

vyráběné

plochodrážní motocykly již nesly značku JAWA.
Dnes již provoz v

Divišově

není

součástí

Při

JAWY.

privatizaci se osamostatnil, ale

výroba plochodrážních motocyklů pod značkou JAWA zde pokračuje i nadále.
V říjnu roku 1990 byl do funkce jmenován nový ředitel. Ten se "proslavil" populistickými
a

evidentně

nereálnými sliby, že do dvou let postaví supermotocykl a zastíní i japonské

výrobce, že zvýší
před

zaměstnancům

mzdy apod. Jakoby za sebou

sebou potřeby ohromných investic na realizaci

skutečnost,

neviděl

alespoň části

svých

skomírající výrobu a
slibů.

Jakoby neviděl

že špičková je v té době JAWA už jen v plochodrážních motocyklech.

Rok 1991 byl ve znamení totálního rozpadu východních
odbytu. Orientace na jediný trh "na
chápeme nikoli jako

časový rozměr,

věčné časy''

se ukázala

ale jako formulaci

trhů

téměř

společného

a tím prakticky i celého
pravdivá, pokud

věčnost

zániku. Namísto omezení

výroby a pokusu o ekonomickou stabilizaci bylo rozhodnutí podnikového ředitele i přes odpor
některých hospodářských pracovníků

zcela jasné:

"Pokračovat

výrobu ve dvou směnách v plné kapacitě. Výsledek se dostavil
byly plné smontovaných

motocyklů,

zásoby materiálu

v prohlubování krize" a nařídil
okamžitě:

narůstaly,

louky kolem závodu

zadluženost

společnosti

překročila hranici řešitelnosti.

Podnikový ředitel byl odvolán z funkce a nastala nová, dosud poslední epocha ve vývoji
JAWY.
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6.1.4 JAW A na přelomu tisíciletí

Období začínající koncem roku 1991 a postupně přecházející až do dnešní doby je možné
nazvat obdobím

zachraňování.

Zachraňování

značky

JAWA,

zachraňování

firmy,

zachraňování výroby motocyklů v Československu a později v České republice, zachraňování
dědictví

dlouholeté tradice. Jedná se o dobu hektickou, plnou zvratů,

vítězství

i proher, dobu,

která v podstatě neskončila a stále trvá.
Dědictví

posledního

předlistopadového ředitele

bylo tristní: na prostranstvích v celém

Týnci nad Sázavou byly tisíce smontovaných motocyklů, které v podstatě zastavovaly výrobu
nových,

neboť

odbyt byl tak nízký, že

stačilo postupně

skladech byly zásoby materiálu na mnoho let, zadluženost
řešitelnosti. Během

dvou let klesl

dříve

rozprodávat ty

vyrobené, ve

společnosti překročila

počet vyráběných motocyklů

hranici

pod 1O % produkce z konce

osmdesátých let.
N ásledovala dlouhá a složitá privatizace firmy. Zejména její podmínky, které Ministerstvo
pro správu národm'ho majetku a jeho privatizaci (MSNMP) stanovovalo,

působily

na vývoj v

JAWĚ velmi negativně.
Dlouhá a složitá privatizace firmy vývoji velmi uškodila. Návrhy privatizace předkládané
průběžně

managementem firmy MSNMP
o spolupráci

při

vracelo, odkazovalo je k přepracování. Zájemce

privatizaci (firmy jako Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Aprilia, Piagio,

BMW a další) MSNMP odmítalo;

obzvláště

vážný zájem projevovaly firmy Honda a BMW,

s nimiž byla na úrovni JAWY podepsána řada dokumentů o další spolupráci.
MSNMP prodávalo "rodinné
zůstala

stříbro"

"na ocet". Po založení akciové

tak

liknavě,

společnosti

až zájemci ztratili zájem a JAWA

JAWA v roce 1993 s jediným

Fondem národního majetku (FNM), podílem akcií
zahraničnímu
postupně

určeným

k prodeji

zájemci, ale se stálými odklady ze strany FNM, všichni

akcionářem,

případnému

případní partneři

ztráceli zájem až nezůstal žádný.

Konečné

rozhodnutí o privatizaci vláda vydala 27. 3. 1996. Majitelem 100% akcií JAWY

a.s. se stal Jihostroj a. s., Velešín. V projektu se zavázal zachovat v JAWĚ výrobu motocyklů
a neprodat

značku

JAWA do

zahraničí,

realizovat

revitalizační

projekt firmy za

účasti

věřitelů. Již v červnu 1996 JAWA kupuje od ČZ Strakonice výrobní zařízení na obrábění

motorových

dílů

a

v srpnu

téhož

roku
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po

33

letech

opět

vyrábí

motory.

Dne 25. 2. 1997 zakládá Jihostroj a. s.

společnost

JAWA Moto spol. s r.o., která se hlásí

k odkazu dlouholeté tradice značky a výroby motocyklů JAWA a jejíž základní vizí je na tuto
tradici navázat a dále ji úspěšně rozvíjet v tradičních prostorách firmy v Týnci nad Sázavou.
V roce 2004 JAWA Moto spol. s r.o.
výročí

společně

s městem Týnec nad Sázavou oslavuje 75.

registrace značky a výroby motocyklů JAW A.

Vroce 1991 nabíhá do výroby poslední modifikace motocyklu JAWA 350, typ 640.
Postupně

nabíhá výroba tohoto typu až v osmi

různých

provedeních. V roce 1994 je započata

výroba posledního motocyklu s motorem JAWA vlastní konstrukce - JAWA 250 s označením
593. Dvoudobý vodou chlazený jednoválec vychází z posledních sportovních motocyklů
JAWA. Jeho výroba byla po vyrobení necelých 200 kusů z finančních a majetkových důvodů
zastavena.
U další generace

motocyklů

volí JAWA stejnou cestu, jakou volil

před

více než šedesáti

léty Ing. František Janeček, tj. zakoupený motor zabudovává do podvozku vlastní konstrukce.
Takto

postupně

vznikají motocykly Mosquito typového

motocykly Travel a Chopper typového
typového

označení

označení

označení

585 a 586 o obsahu 50ccm,

810 o obsahu 125ccm a motocykly Robby

587 o obsahu 1OOccm.

V roce 1998 došlo ke spojení JAWY s vodňanskou firmou MOTOUNION a výsledkem je
převzetí

výroby

Poslední etapu
světlo světa

tvoří

motocyklů

o

obsahu

s označením

125ccm

Dandy.

motocykl typu 836 s motorem Rotax o obsahu 650 ccm, který

spatřil

v roce 2004. Navázal tak na zkušenost JAWY z let osmdesátých. JAWA totiž již

v osmdesátých letech osadila

několik

svých

motocyklů

motorem ROTAX. Tyto motocykly

byly určeny pro potřeby vládního doprovodu a jeden byl použit i pro

potřeby

mobilní kamery

České televize, která byla používána mimo jiné při zpravodajství z dojezdu etap Závodu míru.

Zajímavostí tohoto motocyklu bylo to, že spolujezdec "kameraman"

seděl

k řidiči zády.

Pracovníci afilace ve Velké Británii, společnosti Škoda Great Britain zastupující na
Britských ostrovech automobilového výrobce Škoda a motocyklové výrobce JAWU a ČZ
dokonce zrealizovali projekt na montáž
1986 v městě King' s Lynn

začali

motocyklů

JAWA se

čtyřdobým

do dodaného chassis montovat

téměř

motorem. V roce

identický motor jako

byl použit v policejních motocyklech. Jednalo se o vzduchem chlazený jednoválec
s rozvodem OHC o obsahu 494ccm a výkonu 34 koní, kde jediným rozdílem bylo, že motor
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pro policejní verzi byl navíc vybaven elektrickým startérem. Tento motocykl vycházel
nejprve z typu 634 a poté i z typu 638, kde chassis dodávala JAWA a Škoda Great Britain si
zajišťovala

pod

nákup

označením

motorů

a následnou montáž .Ve Velké Británii se tento motocykl prodával

JAWA SOOR nebo JAWA SOOR Combination s postranním vozíkem Velorex

a celkově bylo smontováno více jak 100 kusů.
Ještě

jednou se vzduchem chlazený motor ROTAX objevil v sériovém rámu.

devadesátých let byl motorem osazen rám z typu 640.
pro

potřeby

Opět

Ministerstva vnitra. Ani tento projekt

se jednalo o výrobu několika kusů

neměl

dlouhého trvání a na sériové

zabudování motoru ROTAX do ,jawáckého" podvozku jsme si museli
zmíněného

počkat

až do

roku 2004.

V předchozím textu byla lehce zrekapitulována historie používání
v sériových rámech JAWA.

Stejně

Když v šedesátých letech hledali
začali

Počátkem

zajímavý se jeví i historický vývoj designu

konstruktéři

spolupracovat s designéry (v té

následující zadání:

převzít

motorů

době

cesty jak

vytvořit

s výtvarníky).

rám z unifikované

řady

a

motocykl

Konkrétně

ROTAX

motocyklů.

nejčistších

linií,

arch. Tatoušek dostal

netradiční přední

vidlici a navrhnout

vzhledný stroj sportovního charakteru. Výsledkem práce se stal motocykl

vyráběný

v letech

1970 - 1971 ve dvou kubaturách (250 a 350 ccm) a nesoucí název BIZON.
I dnešní

designéři

dostali podobné zadání jako arch. Tatoušek. Navrhnout moderní

motocykl, který v sobě ponese genetické prvky z historicky

úspěšných předchůdců

a v rámu

bude bublat jednoválcový kapalinou chlazený motor. Jako první byla představena v březnu na
výstavě

Motocykl 2003 studie Ing. Václava Krále, který je, resp. byl jedním z našich

nejúspěšnějších designérů současnosti.

Je autorem mnoha

projektů,

mimo jiné se podílel na

vývoji automobilů Škoda, Tatra, Mini Bugy Havel a dnes na ČVUT předává své zkušenosti
začínajícím designérům.

Ing. Král již v minulosti představil svoji studii pod názvem Athéna.

Studie Ing. Krále se stala základem pro dnes

sériově vyráběný

motocykl prodávaný pod

obchodním názvem JAWA 650 Classic (Bizon).
Po rozporuplném přijetí tohoto modelu veřejností JAW A nestagnuje a hledá další cesty ke
svým

zákazníkům prostřednictvím

Motocykl tentokrát v roce 2005
designérských plastových

další designové studie. Na již

představuje

doplňků

tradiční březnové výstavě

další model JAW A 650 Style, který více využívá

a elegancí navazuje na historické smýšlení
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konstruktérů

JAWY o ladných tvarech. Designová studie Ivana

Dlabače nezůstává

bez povšimnutí a ještě

v témže roce získává ocenění za Design roku 2005.
O rok

později

JAWA

opět překvapuje

své

příznivce

a to dalším modelem JAW A 650

Dakar. Motocykl je opět vybaven osvědčeným motorem Rotax a přejímá mnoho designových
prvků

z předchozího modelu JAW A 650 Style, i když s technickými vylepšeními. Tento

model má oslovit další skupinu

zákazníků

orientovanou na motocykly ve stylu cestovní

enduro.
V roce 2007 už všichni

příznivci značky

JAWA

netrpělivě očekávali březnovou

výstavu

Motocykl , aby si prohlédli, co bude představeno jako novinka. Vzhledem k vývoji legislativy
v ČR byl ukončen prodej motocyklů s dvoudobým motorem a legendární třistapadesátky se
sice mohou nadále vyvážet na všechny dosavadní trhy, avšak nikoli do zemí EU.
V prodejním programu JAWY pro EU vznikla tedy obsahová nerovnováha ve vyráběných
modelech. Bylo na

čase

"zaplnit" vzniklou mezeru mezi motocykly o obsahu 125ccm a

650ccm. Budoucí motocykl musel

splňovat

již

zmíněné

požadavky -

spolehlivost,

jednoduchost a cenovou dostupnost, ale i atraktivnost. Jako ideální se jevilo nalézt výrobce
motoru, který by dodal motor osvědčené konstrukce a pokud možno obsahové třídy, která pro
JAWU i z hlediska lůstorického

něco

znamená. Výsledkem byl motocykl JAWA 250 Travel.

Design motocyklu JAW A 250 Travel vycházel z
640.
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ověřené

výroby motocyklu JAW A 350 řady

Obr. 6.2: JAWA 250 Travel

6.2 Marketingové strategie firmy JAWA

Na tomto

rrústě

se práce zabývá marketingovými strategiemi

orientaci v této problematice je kapitola

rozdělena

na

část

značky

JAWA. Pro lepší

popisující marketingový

přístup

k domácímu a zahraničnímu trhu zvlášť.

6.2.1 Analýza marketingových strategií dříve a dnes na domácím trhu
Vzhledem k bohaté historii a dlouhodobému
trhu je tato kapitola dále
podrobněji

rozdělena

rozebrán marketingový

do

působení

firmy JAWA na motocyklovém

několika časových horizontů.

přístup

V každém z nich je

daného období v závislosti na vývoji významu

pojmu motocykl pro společnost/motocyklisty.

V každém níže uvedeném období je hlavním cílem zachytit
marketingové strategie:

•
•
•

•
•

cíle firmy JAWA
trh
produkt
cena
propagace
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především

tyto aspekty

• reklama
• podpora sportu
• public relation
• in - store marketing
• marketing na internetu
•

distribuce

Samozřejmě

každá kapitola

nemůže

obsahovat všechny prvky marketingových aktivit,

jen těžko bychom mohli nalézt marketing na internetu v předválečné

době.

Hlavním cílem je

popsat výše zmíněné aspekty a ty aktivity, které jsou pro dané období zřejmé.
Následující text rozebírá jednotlivé etapy z období od roku 1945 do roku 2007. Dostupné
kvantitativní údaje týkající se cen a vyrobeného množství jsou soustředěny do přílohy 12.1.

6.2.1.1

Předválečná

JAWA do roku 1945

Jak již bylo uvedeno v historii značky JAWA, prvním motocyklem byl

licenčně vyráběný

motocykl nesoucí jméno JAWA na nádrži.
Ing. František

Janeček

si byl

vědom

toho, že pokud bude cena vysoká (vzhledem

k začínající výrobě) a povědomí o JAWĚ nebude dostatečné, nebude mít továrna takový obrat
aby profitovala.

Cíle
Cílem firmy v tomto období bylo zavedení se na trhu a

rozšiřování

množství prodeje a

produkce.

Produkt a cena

Po
odezvě

představení

motocyklu JAWA 500 OHV a její ceny 14.000,- nedošlo k moc velké

ze strany poptávky. Aby se poptávka zvýšila využívala JAWA postupem

propagačních materiálů
zákazníků.

Tehdejší

(viz níže), tak cenových úprav orientovaných na

běžný spotřebitel neměl

automobilu, který byl spíše pro

nejzámožnější

dostatek

finančních

skupiny obyvatel, a tak

ideální alternativou jak pro podnikání, tak pro přepravu lidí.
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potřeby

prostředků

levnější

času

jak

a možnosti
na nákup

motocykl byl

Obr. 6.3:

Propagační

leták
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Cena se tedy ihned v prvním roce snížila na takovou
množství

zákazníků

úroveň,

aby továrna

přežila

a

se zvýšilo. V průběhu let bylo možno pro zákazm'ky cenu snižovat

s přibývajícím prodejem.
JAWA 500 OHV byla sice kvalitní koncepce, ale svou velikostí a
nemohla již klesnout na nižší cenu než byla
dost vysoká a

nesplňovala

tak

představy

nejširší škále obyvatel. Bylo tedy na

úroveň

10.800,- . Tato

Ing. Františka

čase vyměnit

Janečka

o

náročnou

částka

však byla

přístupnosti

tuto koncepci za

výrobou
pořád

motocyklu co

nějakou pokročilejší.

Pokud možno vyrobit takový motocykl, který by si zákazníci mohli dovolit v širším měřítku a
který by navazoval svou spolehlivostí a osvědčeností na předchozí model. lllavním cílem tedy
bylo dostat se s cenou na co nejnižší
udržovala cenu i následujících

modelů

úroveň. Důkazem

toho je cenová politika, která

firmy JAWA v předválečné

úrovni.
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době

na

poměrně

nízké

Trh
Jistě

je

důležité

identifikovat tehdejšího potenciálního zákazníka. Nároky tehdy zákazníci

kladli

především

vždyť

byl také motocykl využíván k běžnému ježdění a podnikání. Konkurence nebyla moc

na spolehlivost motocyklu a výši jeho ceny, design nehrál až takovou roli,

vysoká, a tak se na trhu mohli uplatnit i výrobci s relativně vyššími náklady na výrobu
způsobené například začínající

výrobou, jak tomu bylo i u firmy JAW A. V této

etapě,

které je

dlouhá 16 let, se v JAWĚ vyrobilo cca 60 tisíc motocyklů, což je přibližně 3 750 motocyklů
za rok.

Propagace
Motocyklový sport v této
zákaznické orientace tímto
nic

náhodě

a

době ještě neměl

směrem

světlo světa spatřil

takovou základnu, ale jisté náznaky o zájem

byly patrné. JAWA tedy ani v tomto

směru

neponechala

motocykl JAWA 175, který byl úpravou běžného sériového

motocyklu.
Jelikož byl Ing. František
uvádějí,

Janeček

známá osobnost,- což dokládají i dobové materiály, které

že byl kandidátem na prezidenta, - nebylo až tak složité dostat se do

povědomí

obyvatel. Toto se dá považovat za jistou formu public relation firmy.

Distribuce
Prodejních míst v této
prodeje zde bylo

době

dostatečné

nebylo mnoho, avšak na udržení stoupající tendence výroby a

množství

dealerů.

6.2.1.2 JAWA po druhé světové válce (1945 - 1955)

Cíle
Po druhé

světové

strategii, tedy
cenové

cenově

hladině

než

válce bylo v plánu

samozřejmě

oslovit co nejširší škálu

před

navázat na předválečnou marketingovou

zákazníků.

válkou, což se odrazilo také v

Cena materiálu byla však na vyšší
ceně výrobků.

Cena

motocyklů

se

zvýšila téměř dvojnásobně.
Marketingová strategie nebyla sice marketingovou strategií v pravém slova smyslu,

neboť

v Československu byla aplikována varianta netržního socialistického hospodářství, avšak ani
to nedokázalo trh zcela potlačit, a proto se jistým způsobem vyvíjela hlavně v druhé polovině
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společně

sledovaného období
výrobky uznávající

původní

s běžným

příjmem. Jasně

stránkách,

přizpůsobovat

neboť

nezanedbatelná

s přáním

zákazniků.

Hlavním výrobním programem byly pořád

marketingovou strategii - orientovanou na širší škálu zákazm'ků

patrný byl zájem JAWY investovat do rozvoje
se zákaznickým

část

produkce byla

potřebám
určena

výrobků

zákazníkům,

a hledat cesty k dalším

na zcela

funkční

trhy

po všech

vyspělých

tržních

ekonomik.

Trh

Dle dostupných

zdrojů

(viz.

Příloha

12.1) se

počet ročně

motocyklů,

prodaných

vyrobených firmou JAWA pohyboval okolo 10.000 kusů. Postupem času se výroba dostala až
na 18.000 kusů. Toto

číslo

Ani v průběhu války
výstavě

do

lze považovat za velký úspěch.
konstruktéři

JAWY nezaháleli, a proto

v Paříži k představení nový model. Sice

Paříže

měli

finančních prostředků

již rok po válce na

na dopravu motocyklů

a na pronájem výstavních prostor nebylo mnoho, ale pokud je co nabídnout,

nezáleží na tom, zda je motocykl vystaven na

nejlukrativnějším místě

výstavy. Tato slova se

v případě JAWY v Paříži potvrdila, i s malými prostorami v koutě výstavy byla
nejnavštěvovanějším

nositelem mnoha
účinek

stánkem všech

patentů. Přes

návštěvniků.

JAWA 250 "pérák" dobyla

Paříž

a byla

malou investici do reklamy ve srovnání s konkurencí byl

maximální. Konkurence se

hlavně

v druhé

polovině

tohoto období velice

silně

prosazovala a již nebyl na trhu prostor pro výrobce s vyššími náklady.

Distribuce

Po

úspěšném

začátku

prodeji na domácím trhu získaly motocykly JAWA i exportní

50. let se vyvážely do 120 zemí

motocyklů úspěšné

světa.

Na domácím území se

firmy zvyšoval bez sebemenších problémů.
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úspěchy

počet

a na

prodaných

Obr. 6.4: JAW A 250 "pérák"

Propagace
V tomto období se již motosport dostal do
světě,

závody šestidenní byly oblíbené jak ve
cestu úpravy sériového stroje a

úspěchy

popředí

zájmu širší

tak na domácí

půdě.

na sebe nenechaly dlouho

veřejnosti. Především

JAWA tedy

čekat.

opět

zvolila

JAW A získávala na

poli "šestidenních" uznání a co jiného podpoří reklamu motocyklu, o kterém výrobce tvrdí, že
je spolehlivý, odolný a jednoduchý (v pozitivním smyslu slova) více než
testující odolnost

motocyklů.

I s později

představeným

úspěch

v závodech

strojem JAWA 500 OHC se firma

pokusila prosadit ve sportu. Vzhledem k jeho konstrukci jej JAWA upravila pro tzv. královnu
motosportu -

silniční

závody.

Význam reklamy a propagace se

nepodceňoval,

takže

účast

na výstavách

především

v Evropě byla již tradicí a zastoupení na motocyklových závodištích pro JAWU nebylo již
také nic neznámého. Firemní image získávala na sfle a množství

zákazníků

se zvyšovalo bez

nutnosti razantních snížení ceny jako na začátku výroby.

Produkt
,,Pérák" sice byl spolehlivým motocyklem, již
chyběla

jakási "vlajková

loď"

kompletně

vlastní konstrukce, ale

výroby. Tuto pozici nedlouho po

továrně

úspěšném představení

"péráka" obsadila JAWA 500 OHC. Jak již název napovídal, jednalo se o motocykl se
čtyřtaktním

motorem vlastní konstrukce, který byl na svou dobu velice pokrokový. Parametry

tohoto motocyklu

uvádějí,

že byl schopen vyvinout rychlost až 147 kmih, což znamenalo, že

se jednalo o nejrychlejší vozidlo na tehdejších silnicích. Zde je patrné, že motocykl JAW A
500 OHC již nebyl určen pro širokou škálu zákazm"ků, ale orientoval se na zákazníky, žádající
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luxusnější

výrobky,

byť

za vyšší cenu.

Jasně

se tak vymezilo i postavení JAWY vůči domácí

konkurenci ČZ, která takovým velkoobjemovým motocyklem nedisponovala.

6.2.1.3 Vývoj a prosperita (1955 - 1975)

Cíle
Tato doba byla pro firmu JAWA zjevným
polovině

této etapy byl

tradiční

časem úspěchů

a rozvoje.

oválný znak JAWA na nádržích

Hlavně

motocyklů

v první

pojmem.

Samotným cílem bylo udržení stoupajícího prodeje a dominance na trhu, šlo především o trhy
zahraniční,

domácí nenasycený trh se jevil jako zcela bezproblémový.

Distribuce
Motocykly

opouštěly

provoz. Pro lepší

výrobní linku až v počtu 400 ks

představu

množství vyrobených

denně,

což znamenalo

třísměnný

toho, jak JAWA zásobovala trh svými výrobky, lze uvést

motocyklů

Vývoz byl orientován do celého

za rok, které se pohybovalo od 65 do 75 tisíc

světa,

kusů ročně.

avšak na domácí trh se dostávala jen mizivá část toho,

co by byl schopen trh absorbovat.

Produkt
Motocykly, které JAWA v této
líbivého designu, který

etapě

určoval směr

nabízela, byly v širokém sortimentu kubatur,
i ostatním

výrobcům.

obecně

Technické parametry byly

adekvátní potřebám zákazníků a stavu komunikací.

Cena
Ceny motocyklů na domácím trhu nebyly problémem,
této

značky,

poptávka po

proto s postupem
těchto

času

stejně

cena spíše rostla. Avšak i

časem

při

vyšší

ceně převyšovala

modelů

o objemu 250ccm se

silničních závodů,

tak na poli sériových

výrobcích nabídku. Konkrétní ceny

pohybovaly od 8.000,- do

jako poptávka po výrobcích

navýšených 10.000,-.

Propagace
Vývoj se nijak neomezoval a jak na poli
motocyklů spatřilo světlo světa bezpočet patentů,

z nichž JAWA profitovala. Za zmínku jistě

stojí výše uvedený patent automatické spojky, o kterou usilovala především japonská Honda.
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V druhé
reklamní

polovině

skleničky

této etapy lze nalézt již hojné využívání reklamních
přívěsky,

s logem JAWA, odznaky,

reklamy (typické pro tuto dobu byly reklamní slogany,
v dnešní

době

mohou

připadat

spíše

úsměvné

než

plakáty atp.) a

rozšířené

účinné

předmětů (např.

samozřejmě

také

mezi lidmi, které nám již

v propagaci,

např.

,,JAWA jede,

JAWA sedí, kdo má JAWU, ten si medí". Reklama v odborném tisku již také nebyla nic
neobvyklého. Dokonce jeden

čas

JAWA sama vydávala

časopis

nesoucí název "JAWA

doma" .

Oborem, kde se JAWA velmi zvýraznila, byl sport. Úspěchy nadále slavila ve více
motoristických disciplínách, i když domácí konkurent ČZ jí nedával nic zadarmo. "Královna
motosportu"-

silniční

závody však byly JAWOU

motocykly upravené ze sériových
stroje se vyvíjely

odděleně.

Ze

strojů,

upřednostňovány.

na závodní stroje byly

světové špičky

Již se nejednalo o

vyčleněny

kapacity a tyto

sedlající závodní speciály JAWA

můžeme

jmenovat Františka Šťastného, Gustava Havla nebo zahraničního jezdce Billa lvyho.
Obr. 6.5: František Šťastný na T.T.

V roce 1967, kdy Tourist Trophy na ostrově Man slavila 60.

výročí své existence,

byly

fotografie F. Šťastného a jeho JA WY na obou stranách výroční publikace ve svém typické
zabarvení závodních motocyklu JA WA.

Pro tuto etapu je typické, že JAWA nevyužívala známých osobností motocyklového
sportu ke své marketingové taktice, ona tyto osobnosti díky svým motocyklům vytvářela.
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veřejnost

Pro

byla JAWA v této

době

úspěšnosti, vždyť

fenoménem a vzorem

výrobky té doby jezdí ve velkém počtu po našich silnicích i v
z pohledu marketingové strategie hodnotit jako

zahraničí

také jejich

dodnes. Tuto dobu lze

zaměřenou především

na technologický

pokrok.

6.2.1.4 JAWA usínající na vavřínech slávy (1975 - 1996)

Cíle
Vývoj

motocyklů

ve

světě

se ani v tomto období nezastavil. Zákaznici pořád o motocykly

zájem projevovali, i když dostupnost
polovině

automobilů

se

mnohonásobně

této etapy těžila z nastoleného technologického náskoku

zvýšila. JAWA v první

vytvořeným

v

předchozích

létech. Strategie minulých let- orientace na technologický vývoj a pokrok se nyní již nezdála
tak důležitou. Za hlavní se především v druhé polovině této etapy považoval prodej sériových
motocyklů. Samozřejmě

se

upřednostňovali

kteří tvořili nejpodstatnější část

ti zákazníci,

odbytu. Jednalo se logicky o tržní gigant- SSSR. Hlavní marketingovou strategií této doby
tedy byla orientace na zákazníka.

Obecně

by platilo, že orientace tímto

směrem

je to nejlepší,

co může firma zvolit.

Trh a produkt
Ostatně

konkurence jako japonští a

někteří

evropští výrobci také využívali marketingové

strategie orientované na zákazníky, ale význam širšího úhlu pohledu na zákazníky jako
JAWA nepostrádali. Pokud firma vyrábí to, co zákazník chce a
to nejlepší cesta k jeho spokojenosti a firemní

prosperitě.

JAWY pravdou. Ruský trh na rozdíl od jiných

(téměř

technické pokroky v motocyklové technologii
osvědčenou

Opak však byl v

všech ostatních)

neměl

tak jeho

zájem.

potřebu,

případě

výrazně

je

prosperity

zaostával. O

Upřednostňoval

starou

koncepci motocyklů, jinak řečeno těch, které snesou i drsnější zacházení.

Zákazníci ve
potřeby

naplňuje

vyspělém světě

však již zájem o motocykl jako dopravní

ztratili. Považují motocykl za jakýsi druh relaxace

či

A to nejen pro malý okruh lidí pohybujících se okolo závodních

kteří

motocyklové závody vidí v televizi a

se

hvězdám

denní

sportovního vyžití ve volném

čase.

chtějí

prostředek

okruhů,

ale i pro lidi,

motosportu podobat

alespoň

v designu motocyklů, které vlastní. N ároky na motocykl se tedy výrazně mění, hlavní kritéria
pro nákup motocyklu jsou v té
skutečně

době

obohacena z původní spolehlivosti a obecné líbivosti, na

moderní design, sportovní vzhled, využívání barevných kombinací, aplikace
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technických novinek, vysoký výkon. JAWA v této
svým

zákazníkům

z těchto všech

požadavků

tohoto vývoje a nástupu japonských
úpravám v technické oblasti
odběratel -

motocyklů,

v druhé polovině poskytuje

pouze podmínku spolehlivosti. Po zaznamenání
na

tradiční

evropské trhy dojde sice k drobným

avšak nejsou dost razantní z důvodu, aby hlavní

SSSR neomezil nakupované množství motocyklů.

Obr. 6.6: Srovnání motocyklů dvou

Kromě

strojů

etapě - hlavně

světových značek

technických prvků, které nejsou oku laika jistě zřetelné, má Honda náskok oproti

JA WĚ hlavně v designu a zpracování v detailech - nutno podotknou, žze motocykly na
obrázcích jsou

Jistě

téměř stejně staré,

zde v druhé

polovině

(jako je privatizace firmy a

Hondaje vyrobena v roce 1983 a JAWAje z roku 1984.

této etapy

změna

působily

i další faktory

zmíněné

v historii

politického režimu), avšak chybné kroky byly

značky

zřejmé

již

před těmito změnami.

Cena

Jmenovitá cena motocyklu na domácím trhu se pohybovala v této
20 000

Kčs,

což vzhledem k růstu mezd nebyl zas až takový

etapám. Klesající množství prodeje bylo

způsobeno

cena byla zhruba trojnásobkem ceny motocyklů.
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nárůst

etapě

vývoje od 15 do

ceny oproti

vyšší dostupností

předchozím

automobilů,

jejichž

Propagace
Hlavně

v první

polovině

této etapy se reklama držela na

stejně

vysoké a kvalitativní

úrovni jako dříve, i když zahraniční výrobky dělaly reklamu svojí atraktivností sami

sobě

dost

velkou.
Co se týče sportu, byl posledním pokusem o udržení slávy silniční speciál JAW A 250. Již
však

nepřevyšoval

svou konkurenci jako speciály minulé etapy vývoje, (kdy se Františku

Šťastnému podařilo zvítězit na závodech motocyklů o objemu 350 ccm s motocyklem 250

ccm a to jen z
třídy

objemové

důvodu,

že nestihl mezi jednotlivými starty

závodů přesednout

z jedné

na druhou). Proto na okruzích dlouho podporován tento závodní speciál

JAWA 250 nebyl.
Veřejností

byla JAWA

čím

dál

méně

oblíbená, jelikož zájmy zákazm'ků na domácím trhu

pro ni nebyly důležité, tak jako zákazníci SSSR.

Distribuce

Prodejních míst v této

době

hlavně

je mnoho,

na domácím území.

Většina prodejců

je

velice kvalifikovaných, jelikož koncepci motocyklů velice dobře znají.

6.2.1.5 JAW A s novým majitelem (1996 - 2000)

Cíle

Pro

odůvodnění

použití následné marketingové strategie je nutné znát okolnosti, které

v začátku uvedené etapy panovaly.
JAWA do této etapy již vstupovala co by upadající firma, jak je uvedeno v historii.
o svého

největšího odběratele

množství

připraveny

Zákazníkům, kteří

a motocykly, které nikdo

k expedici. JAWA se

začátkem

nechtěl

Přišla

zakoupit, byly v obrovském

této etapy "potácela" od dluhu k dluhu.

již měli převážně vyhraněný názor na to, jak má motocykl vypadat, nebylo

co nabídnout, neboť stroje JAW A tuto představu nesplňovaly.
Začátkem

na

výrobě

této etapy, kdy JAWA změnila majitele,

přišly

i nové začátky. Jelikož nejdražší

je právě zavedení výroby, nakoupila JAWA stroje na motory 350 ccm, do té doby

vyráběné ve Strakonicích firmou ČZ. Výroba "zastaralých" strojů tedy pokračovala dál.
Ačkoliv

se to nezdá jako

řešení,

logiku tyto kroky jistě nepostrádaly. Nyní se marketingová

strategie orientovala na tzv. tržní rohy, kde hledala zákazníky
odolnost, spolehlivost a to vše s menším

důrazem
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očekávající

od

motocyklů

na technickou pokrokovost výrobku.

Naštěstí

pro JAWU takovýchto tržních

rohů,

jako byla Kuba nebo Egypt, bylo ještě dost na

to, aby JAWA přežila. I v Evropě byl ještě o tyto stroje v různých modifikacích pořád zájem.

Trh
Množství prodeje v této

etapě

oproti

předchozím výrazně

kleslo. Po vstupu

zahraničních

firem na náš trh byla konkurence na vysoké úrovni a JAWA nemohla konkurovat technickými
parametry.

Produkt a cena
Výrobek, který JAW A na trh dodává, je technicky a konstrukčně zastaralý, ale díky
která je ve srovnárú s konkurencí nízká, se s tímto výrobkem dá

pořád uspět

ceně,

. Sortiment je

držen v poměrně širokém spektru, což byla ze strany firmy novinka.

Propagace
Na propagaci v této

etapě

nejsou žádné

prostředky,

jediné místo, kde JAWA s propagací

neotálí, je internet. Reklamy, které se vyskytovaly až na konci této etapy, byly i tak velmi
sporadické.

Distribuce
Snad

nejproblematičtější

je otázka in-store marketingu. JAW A za dobu své existence

získala a ztratila mnoho svých dealerů (nejen na území ČR). Bohužel u domácích dealerů a
servisů

je tomu tak, že

pravděpodobně

nabídnout zahraničním firmám.

opustily JAWU ti

Skutečně

dealeři, kteří

kvalitních mnoho

svou kvalitou

měli

co

nezůstalo.

6.2.1.5 JAW A na přelomu tisíciletí (2000 - 2007)

Cíle a produkt
Naštěstí

nový majitel JAWY nepřestal myslet koncepčně a po vzoru historie značky začal

vyvíjet motocykl, který by byl líbivý a

splňoval

co možná nejvíce již

zmíněné

nároky na

moderní motocykl.
Rokem 2004 totiž neúprosné

exhalační

normy EU prodej

modifikacích a ve všech zemích EU, tedy i na domácím trhu,

tradiční

JAWY 350 ve všech

ukončily.

Mimoevropské trhy

však zůstaly zachovány a příjem z prodeje těchto poměrně levných motocyklů nadále trvá.
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Marketingová strategie orientovaná na požadavky dnešních
kupředu.

zákazm'ků.

Janeček),

jsou dodávány na trh ve

Jediné co motocyklovou

řadu

třech

krok

provedeních, aby oslovily co nejvíce

836 brzdí v úspěšnějším prodeji, je jejich cena.

JAWA co by staronový výrobce, nasadila pomyslnou cenovou

laťku

na úroveň

osvědčených

( v některých případech i novinek - Kawasaki ER6), což ji omezovalo u potenciálních

zákazníků, kteří

o domácí značce uvažovali.

Operování s marketingovými strategiemi však v tomto období
modelů

neskončilo

na poli nových

836 o obsahu 650ccm. Myšlenka aplikace dvou různých marketingových přístupů je

již připravována.
nepřestala

Kromě

zajímat o již

osvědčený motocykl

orientace na zákazníky upřednostňující technický pokrok, se JAWA
zmíněné

tržní rohy. Na mimoevropské trhy je neustále vyvážen

JAW A 350 I 640. Cílem každé firmy je jistě zvýšit obrat a tržní podíl, po

roce 2004 však JAWA

přišla

o evropský trh po nastolení norem EU. Jediným

množství prodeje zvýšit, je získat tento trh
Jako

učinila

již

Domácí motocykly s cizí koncepcí motoru, (jako to při vzniku firmy JAWA udělal

Ing. František

strojů

zákazníků

nejideálnější

kterých je dle

se jeví

zpět

kromě tradičních trhů

průzkumů svět motocyklů

na

řešením,

jak

motocyklem s podobnou charakteristikou.
i trhy

opožděnějším

nově přistoupivších

zemí EU, ve

vývojovém stupni než v tradičních

zemích EU.

Trh
Množství prodeje se jako v předchozí

etapě

drží na stejné, tedy ne moc vysoké úrovni, i

když s patrnou stoupající tendencí. Konkurence je však na daleko vyšší úrovni a výrobky
s logem JAWA si kupují zákazníci především z nostalgie a národního

cítění.

Cena

Konkurence v průběhu let operování na domácím trhu JAWY spíše své motocykly
zlevňuje

a výrobní náklady na výrobu motocyklů jsou v Evropě poměrně vysoké. Konkurovat

ostatním

výrobcům

mezi "velkými" motocykly v

ceně

je velice problematické,

tuto metu JAW A snaží, hlavně u motocyklů s nižší kubaturou.
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přesto

se i o

Propagace

Reklama v této
laickou

veřejností

představíte

etapě (hlavně

nemá

téměř

pod názvem JA WA?"

v první polovině) je na bodu mrazu. Název JAW A již mezi
žádný význam.
zvláště

Při

položení otázky dotazující se "Co si

mladší generace odpovídá, že se jedná o počítačový

program, počítačově zběhlejší jej nazvou programovacím jazykem.

Obr. 6.7: Motosport

,,.

···· -·

... ,

--

V poslední třetině této etapy se proto JAWA pokouší vrátit zpět a podpořit vlastní reklamu
ve sportu v moderních závodech ve zrychlení tzv.
kovů.

Jako na

začátku

výroby

motocyklů

Dragsterů,

kde získává

několik

cenných

JAWA tak i tento první závodní stroj je upravený

sériový motocykl.

Distribuce

Prodejci se v několika

případech

zlepšili, ale v ostatních

nezměněno.
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případech

je vše z minulé etapy

6.2.2 Analýza zvláštností zahraničních marketingových strategií

Podobně jako

pro domácí trh, vyvíjely se marketingové strategie i pro trhy zahraniční, což

je zachyceno i v předchozím textu.
Vývoz
avšak

motocyklů

opačným směrem, neboť

kapitole) nebyl vývoz
případně

již

JAWA nebyl ve všech etapách stejný,

na trhy blízkých

významnější

místě

států,

Jasně

roli.

upřednostňován vůči

druhém

motocyklů

naopak klesal. V první

dle

rozdělení

v předchozí

ale bez zřetelné koncepce. V dalších etapách však export hrál

dominující byl export ve

čekající

etapě

jako továrna se vyvíjel,

nijak vysoký a orientoval se především na domácí trh nebo

třetí etapě.

naplnění měly

domácímu trhu. Prioritní

byli

stejně

domácí zákazníci.

Export byl dokonce

zakázky do

Zahraniční

zahraničí

a až na

marketingovou strategii

orientovanou na rozvinutí tržního podílu a potřeby zákazm'ka dokládá i fakt, že pro každý stát
měly

motocykly různé modifikace.

Obr. 6.8: Exportní JAWA 350

(Počínaje chlazením baterií pro Egypt, přes boční lyže pro Švédsko, až po pouhou úpravu
rámečku

na

modifikací

nesmyslně

nepřekvapí,

velkou poznávací

značku

motocyklů

v Maďarsku.) Množství

vezmeme-li v úvahu, že JAWA exportovala motocykly až do 120

zemí světa.
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Obr. 6.9: JAWA 250 pro Indii

Marketingové strategie šly ruku v ruce s domácím trhem, bohužel

nezměněním

marketingové strategie docházelo k postupnému utlumování poptávky po motocyklech
JAWA.

Přitom

pokles zájmu menších

vážností a JAWU na
nenadálém ukončení

těchto

trzích

zahraničních odběratelů

obratně

odběru motocyklů

zastoupila konkurence,

především

z Japonska. Po

SSSR nebylo již možno na ztracených trzích uplatnit

"zastaralé" motocykly, po kterých nebyla poptávka z důvodu
motocyklistů.

nebyl brán s dostatečnou

(Motocykl již nebyl považován za denní

potřebu,

změny

trendu ve smýšlení

ale za jistý druh volnočasové

aktivity nebo nástroj reprezentace).
Tím se již dostáváme do doby dnešních dní, kdy JAWA využívá marketingové strategie
tržních rohů a hledá trhy, kde se zájem po motocyklech jednodušší koncepce netransformoval.
Je jich však jen omezené množství a pouze s jejich poptávkou nelze dosáhnout ztraceného
světového

jména.

Mezi tyto trhy, kde jsou aplikovány dvoudobé motocykly,

patří především

trh Ruska,

Kuby, Egypta a Jižní Ameriky. JAW A se však v posledních letech již neomezuje jen na tržní
rohy s nabídkou
hlavně

motocyklů

"zastaralé" koncepce, ale snaží se oslovit i trhy evropské, a to

s motocykly o objemu motoru 650 ccni. Bohužel nijak zásadního

úspěchu

tyto

motocykly nedosahují, jelikož jejich cena je v porovnání s osvědčenými výrobci dost vysoká.
Motocykly kupují především fandové značky.
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6.2.3 Analýza současného motocyklového trhu v ČR

konkurenční, přičemž stupeň

Trh lze definovat jako nedokonale
téměř

monopolizace je nízký a

s jistotou jej lze charakterizovat jako monopolistickou konkurenci. Na trhu je velké
výrobců, kteří

množství
orientují

především

si sami

podle

určují

cenu a jejich produkty jsou odlišné. Zákazníci se

značek motocyklů,

z čehož vyplývá

mimořádně

procesu získávání zákazníka cestou propagace, firemní image i dalšími
Typologicky lze zákazníka vymezit jako orientujícího se

způsoby.

především

motocykly. Podle aktuálních statistik Sdružení automobilového

veliký význam

na

sportovně-silniční

průmyslu

(dále jen SAP)

zaznamenali prodejci nových motocyklů v ČR v posledních letech větší zájem o motocykly
obecně,

ale

silnější

kubatury zaznamenávají nejkolmější nárůst prodeje oproti všem ostatním.

Souhrnné údaje naznačuje tabulka 6.1.

Tabulka 6.1: Registrace nových strojů v letech 2006/07 v ČR

6.2.4 Analýza současného motocyklového trhu v Rumunsku

Trh lze definovat jako nedokonale

konkurenční, přičemž stupeň

monopolizace je vyšší

než v ČR a téměř s jistotou jej lze charakterizovat jako oligopol, a to v podobě kooperativních
oligopolu,

neboť

žádná z operujících firem nemá

zřejmé

dominující postavení. Zákazníci se

daleko více než v ČR orientují podle ceny. Jednoznačně dominující značka neexistuje. Již
neexistuje ani rumunský výrobce, který by byl domácími zákazníky preferován. Zákazníci se
orientují kromě ceny především podle

značek motocyklů,

z čehož vyplývá

mimořádně

veliký

význam procesu získávání zákazníka cestou propagace, firemní image i dalšími způsoby.
Typologické vymezení zákazníka

zřetelně

vyplývá z vyhodnocení

textu.
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dotazníků

v další

části

6.3 Marketingový výzkum

6.3.1 Koncepce výzkumu

Marketingový výzkwn je
účelem

prováděn

na

základě

stanovených

cílů

diplomové práce za

definování vhodné marketingové strategie a taktiky pro vstup firmy JAWA na

rumunský trh. Dva vytvořené dotazníky jsou určeny pro rozdílné respondenty. První je určen
pro experty na oblast Rumunska a druhý pro běžné potenciální zákazníky v Rumunsku.

První hypotéza se týká

změny

vnímání motocyklu zákazníky. Je

motocykl se stává z užitkového dopravního

předpokládáno,

že

prostředku

nástrojem

především volnočasových

skutečnost,

že produkty firmy JAWA jsou ve

aktivit.

Předpokladem

většině

modelech koncipovány jako odolné, s menším podílem vysoké technologie a

této hypotézy byla

vysokého výkonu motoru. Jejich koncepce představuje především motocykly denní potřeby.

V rámci druhé hypotézy je
pravděpodobně dostatečně
střední Evropě

předpokládáno,

že firma JAW A svým modelem Travel 250

nereaguje na požadavky potenciálních

spojené s první hypotézou, avšak s ohledem na

zákazníků

čtvrtou

v západní a

hypotézu by volba

tohoto modelu na rumunský trh nebyla chybná.

Vhledem k absenci domácího výrobce je

předpokládáno,

že potenciální rumunský

zákazník bude upřednostňovat italské výrobce, vzhledem k blízkosti těchto národů.

Vzorek výzkumu byl koncipován v případě běžných potenciálních zákazníků na 100 osob.

6.3.2 Analýza

dotazníků

Jak již bylo uvedeno, dva
První je

určen

vytvořené

dotazníky jsou

určeny

pro experty na oblast Rumunska a druhý pro

v Rumunsku.
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pro rozdílné respondenty.

běžné

potenciální zákazníky

Dotazník pro experta na Rumunskou oblast
Tento dotazník byl aplikován na dva respondenty. N a prvního respondenta, který se
pohybuje na území ČR, byl aplikován formou

kombinovaného interview. Na druhého

respondenta, který je přímo v Rumunsku, byl aplikován elektronickou formou.
Dotazník obsahuje

devět

otázek, není dlouhý, aby respondent neztratil zájem o

případnou

další spolupráci.
Následuje zdůvodnění

zařazení jednotlivých otázek

v prvním typu dotazníku, tj. dotazniku pro

experty:

1. Jaký motocykl by podle Vás potenciální zákazník preferoval?
procentuální složení trhu)
• běžný motocykl
( ........ %)
• skútr
( ........ %)

Tato otázka má zobrazit, v jakém

poměru

(vyjádřete

odhadem

je obliba jednoduchého ovládání skútru

vůči

klasickému motocyklu.

2. Jaké obsahové třídy a kategorie motocyklů by podle Vás měly na rumunském trhu
Y'V' uspt
, ěch?.
pravdVepo dob neJSI
obsah
do 50
do 800
nad 800
do 125
do250
do400
do 650
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
kategorie
supersport
-

cestovní
enduro
Zde má respondent za úkol do tabulky zaznamenat, o jaký typ motocyklu a jaké kubatuře by
byl nejpravděpodobnější zájem na trhu.
3. V jakých lokalitách by podle Vás byla nabídka motocyklů pravděpodobněji úspěšnější?
(vyjádřete odhadem procentuální složení)
• velká města (která?)
( ..... %)
• města velká i menší
( ..... %)
• venkov
( ..... %)

Cílem této otázky je zjistit, kde by poptávka po motocyklech byla
nejvhodnější posléze

největší

a kde by bylo

zavést oficiální dealery.

4. Do jakých částí Rumunska by podle Vašeho názoru bylo strategicky nejvýhodnější
umístění distributorů?

Tato otázka navazuje na předchozí s cílem v její
informací o výhodných lokalitách Rumunska.
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otevřené formě

získat od respondenta více

5. Jaké jsou legislativní předpisy na řízení motocyklů v Rumunsku?

(uveďte

kategorie

řidičských průkazů)

V této otázce bylo cílem zjistit, zda v Rumunsku nejsou odlišné kategorie

řidičských průkazů

než v ČR. Případně na danou diferenci operativně reagovat změnou v nabízeném výrobku.

6. Jakou cenu by byly ochotni potenciální zákazníci zaplatit za motocykl v dané
kategorii/obsahové třídě?
obsah
do 50
nad 800
do 250
do 125
do400
do 650
do 800
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
ccm
kategorie
supersport
cestovní
enduro
Otázka číslo šest je zaměřená na zjištění cen motocyklu v kategoriích a obsahové třídě

uvedené v tabulce.

7. Jsou z hlediska obchodováni patrné jisté sympatie k některým produktům zemí Evropy?
Cílem této otázky je zjistit, výrobky které země Rumunsko upřednostňuje.

8. Jaká propagační média jsou v Rumunsku nejefektivnější?

(nejefektivnější = poměr

ceny a

účinku)

Otázka byla

zařazena

s cílem zjistit nejlepší médium v Rumunsku pro

případnou

reklamní

kampaň.

9. Seřaďte prosím níže uvedené značky výrobců motocyklů podle pravděpodobných
preferencí běžného spotřebitele v Rumunsku. (1 = nejpreferovanější)
Aprilia, BMW, Honda, JAWA, Yuki, MZ
1.

2.
3.
4.

5.
6.
Závěrečná

devátá otázka má za úkol zjistit, jakou image má jméno JAWA ve srovnání

s vybranými konkurenty na rumunském trhu.
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Dotazník pro běžné rumunské potenciální zákazníky

Tento dotazm'k je složen z několika

částí. Začíná

úvodem a

stručnou

charakteristikou

motocyklu, ve které se respondent seznámil s motocyklem, který by JAWA
rumunském trhu
zjištění údajů
třetí části

je

začít

prodávat. Samotný dotazník se skládá ze

tří částí.

První

chtěla

část

na

se týká

o respondentovi, druhá část se specializuje na otázky týkající se motocyklu a ve

otevřená

otázka, ve které má respondent

vyjádřit,

jaké specifické

doplňky

by na

motocyklu uvítal, vzhledem ke specifičnosti rumunského prostředí. (blíže viz příloha 12.3)
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7. Syntetická část
7.1. Prezentace marketingového výzkumu

záměrně prováděn začátkem

Marketingový výzkum byl
většina potenciálních zákazm'ků

Jelikož byl výzkum
aspektů ovlivňující

•

prováděn

roku, jelikož v tomto období se

rozhoduje o koupi motocyklu.

pouze

prostřednictvím

internetu, je nutné brát v potaz

několik

jeho validitu:
kteří

dotazník neosloví všechny potenciální zákazníky, ale jen ty,

mají

přístup

k internetu;
•

větší

pro

sběru

•

vypovídací schopnost

průzkumu

by bylo

nejvhodnější

využít více metod

dat, popsaných v metodologii;

cenou by mohl být motocykl zajímavý i pro

méně

movité potenciální zákazníky

z menších měst, které bohužel dQtaznik pravděpodobně neosloví;
•

lze

předpokládat,

že osloveni respondenti jsou z větších

měst

a

movitější,

je u nich

tedy pravděpodobnější nákup nového motocyklu.
Z výše uvedených

skutečností

lze soudit, že vypovídací schopnost dotazníku sice není

absolutní, ale lze mu přikládat značnou váhu.

7.2 Získané výsledky z výzkumu a jejich interpretace
Výsledky jsou pro

přehlednost

dále

rozděleny

podle jednotlivých otázek,

první jsou rozebírány dotazníky pro experty a jako druhé výsledky

dotazníků

přičemž

pro

jako

běžného

potenciálního zákazníka.

7.2.1 Vyhodnocení dotazníků pro experta na rumunský trh

Zjištěná

data od obou

vyjadřují průměrné

expertů

jsou již v následujícím

hodnoty.
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přehledu

zpracována, zpravidla

1. Jaký motocykl by podle Vás potenciální zákazník preferoval?
(vyjádřete

odhadem procentuální složení trhu)

ll běžný
motocykl
lil skútr

Zákaznická preference

Dle výsledku je patrné, že by rumunští potenciální zákazníci

upřednostňovali

spíš skútr,

avšak dle dalšího výzkumu spíše v maloobjemových kubaturách.

2. Jaké obsahové třídy a kategorie motocyklů by podle Vás

měly

na rumunském trhu

pravděpodobnější úspěch?

obsah
kategorie
supersport

doSO
ccm

-

do125
ccm

do250
ccm

do400
ccm

do650
ccm

do800
ccm

nad800
ccm

X

X

X

X

X

X
X

cestovní
enduro

-

-

-

Kombinace obsahu 250 ccm v kategoriích cestovní motocykl a enduro vyznívá pro
rumunský trh nejlépe.

3. V jakých lokalitách by podle Vás byla nabídka
úspěšnější? (vyjádřete

motocyklů pravděpodobněji

odhadem procentuální složem')

lg) velká města

• města velká i
menší
O venkov
Preference umístění
dealerů
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Podle

očekávání

expertů nejvhodnějším

jsou podle

Bukurešť (hlavní město)

trhem velká

města,

jako je uvedená

Timisoar, Sibiu a Cluj.

4. Do jakých částí Rumunska by podle Vašeho názoru bylo strategicky
nejvýhodnější umístění distributorů?

Jako

rozšíření třetí

otázky byla položena i otázka

nejvýhodnější umístění dealerů

lidé z okolí

často

by bylo ve velkých

čtvrtá,

na kterou experti

městech

odpověděli,

že

a hlavně v Bukurešti, kam jezdí

nakupovat. Vzhledem k velikosti Rumunska by bylo vhodné rozmístit

dealery hlavně v centru (Bukurešť), na západě a na východě země.
5. Jaké jsou legislativní předpisy na řfzeni motocyklů v Rumunsku?
(uveďte

kategorie řidičských průkazů)

Legislativní normy na

řízení motocyklů

jsou v mnoha zemích rozdílné. A proto bylo

hlavním zájmem, zjistit jestli jsou v Rumunsku i motocykly, na které nemusí mít
řidičský průkaz.

Dle přesné definice od

neváží více než 250 kg a má
z povinnosti být držitelem

expertů

součet

na Rumunsko je motocykl " ... vozidlo, které

obsahu

řidičského oprávnění

řidič

válců přes

50ccm". To znamená, že by

vyjímalo potenciální zákazníky zajímající se

o motocykl s maximální rychlostí do 45 kmih a obsahem menším než je 50ccm; dle vyjádření
expertů

by zde byl úspěšnější skútr.

6. Jakou cenu by byly ochotni potenciální zákazníci zaplatit za motocykl v dané
kategorii/obsahové třídě?

obsah
kategorie
supersport
cestovní
I
enduro

do 50
ccm

do 125
ccm

do250
ccm

do400
ccm

-

-

-

-

800
Euro

1500
Euro

2300
Euro

2900
Euro

do650
ccm
3500
Euro
3500
Euro

do800
ccm
4500
Euro
4500
Euro

nad 800
ccm
6000
Euro
6000
Euro

Z cen uvedených experty lze vyvodit, že ceny motocyklů dle obsahu a kategorií, kterou je
potenciální rumunský zákazník ochoten zaplatit, jsou na nižší úrovni než ve východní
Evropy.

Odpovědi

části

na tuto otázku budou hrát zásadní roli až při kalkulaci ceny firmou JAWA

Moto spol. s r.o.
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7. Jsou z hlediska obchodování patrné jisté sympatie k některým produktům zemí
Evropy?
S ohledem na historickou spolupráci rumunských a francouzských automobilek byla
očekávána

značce.

Jelikož

Francie motocykly nevyrábí, byla očekávána nějaké jiná románská země. Z odpovědí

expertů

inklinace rumunských potenciálních

zákazníků

je jasné, že Rumunsko nemá blízko jen k Francii, ale

k nějaké evropské

především

k Itálii. Hlavní sympatie má

podle expertů italská Aprilia a Ducatti.

8. Jaká

propagační

média jsou v Rumunsku

(nejefektivnější= poměr

Odpovědí
propagačru'ho

9.

nejefektivnější?

ceny a účinku)

na tuto otázku byla u obou

expertů shodně

"televize". Využití televize co by

média oba experti považovali za maximálně efektivní.

Seřad'te

prosím níže uvedené značky výrobců

preferencí běžného

spotřebitele

motocyklů

v Rumunsku. (1

podle pravděpodobných

= nejpreferovanější)

Aprilia, BMW, Honda, Jawa, Yuki, MZ

l.Honda
2.Aprilia
3.BMW
4.MZ
S.JAWA
6.Yuki

Jak je

zřejmé,

cílem této otázky bylo zjistit, kterým firmám by dal podle

potenciální zákazník přednost. Podle posledního umístění
tato firma na trh ještě se svými levnými motocykly z
považovat za
neúspěch.

a proto

příležitost.

značky

čínské

expertů

Yuki se dá předpokládat, že

provenience

nezaútočila.

To lze

Páté místo firmy JAW A v tomto porovnání se nedá považovat za

JAWA na tento trh vývoz motocyklů v posledních několika desetiletích neobnovila,

povědomí

o ní bude

zvláště

u mladší generace minimální.

očekávatelné.
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Přední příčky

jsou

Celkové zhodnocení dotazování expertů

Z výše uvedeného výsledku dotazování
Travel by na trhu mohla být
výrobců. Alternativně

Travel by

větší

expertů

poptávka, než o doposud dovážené modely konkurenčních

by asi byl zájem i o provedení enduro. Cena motocyklu JAWA 250

přitom neměla přesáhnout částku

zvolit ve výše

lze vyhodnotit, že o motocykl JAWA 250

zmíněných

velkých

2300 Euro. Zastoupení by bylo

městech, podpořit

nejvhodnější

zavedení na trh reklamou nejlépe

v televizi. Jelikož jisté "zbytkové" povědomí o JAWĚ v Rumunsku ještě je, může na dávnou
úspěšnou

historii v propagaci navázat. Vzhledem k patrné absenci

JAWA mohla na trhu prosadit

hlavně

cenou.

čínských výrobců
měla

zájem na

nasnadě

jako další

Pokud by firma JAWA

rumunský trh aplikovat více než jen model JAWA 250 Travel, bylo by

by se

motocykl zvolit malý lehký motocykl s rychlostí do 45 kmih, který by bylo možno

řídit

bez

řidičského oprávnění.
Zároveň
zájemců

se ukázala jako ideální věková kategorie zákazm'ka 21 - 25let. Zde by mohlo být

o motocykl JAWA 250 Travel nejvíce.
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Vyhodnocení dotazníku pro rumunského potenciálmno zákazníka

Dotazník je složen ze
konkrétních

dotazů

tří částí.

První se týká

přednostním

na motocykl, které jsou

prostor pro názor na vybavení individuálními
histogramů

údajů

doplňky

o respondentovi, druhá se týká
zájmem

zjišťování,

a

třetí část

je

motocyklu. Grafy zachycují v podobě

procentuální rozložení četností odpovědí.

Část 1. -prosíme zaškrtněte odpověď s danou skutečností

1.1 Můj

věk je

v intervalu:

1!116-20
1!121-25
026-35
036-40
1!141 -46
046 a více

V první otázce dotazm1ru byl cíl zjistit, jaká
došlo ke
věková

zjištění

věková

skupina na dotazník odpovídá a tím

i validity dotazníku. Pokud by totiž na otázku odpovídala jiná než cílová

skupina měl by dotazník nízkou vypovídací schopnost. Z první otázky je patrné, že na

dotazník

odpovídala

skutečně

nejpravděpodobnější určil

"naše"

cílová

skupina

zákazníků,

kterou

jako

i při interview jeden z expertů.

1.2 Mé pohlaví je:

V poslední
zařazena

době

je patrný také zájem žen o jízdu na motocyklu, proto byla do dotazníku

i tato otázka, která

měla

za cíl zachytit, zda tento trend neprobíhá i na trhu
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Rumunska. Dle výsledku

průzkumu

potenciálních

zákazníků

při

i názoru experta

interview

bude mít zájem o motocykl na rumunském trhu spíš mužská část populace.
1.3 Můj

příjem je

Tietí otázka je

cca:

otevřená

a má za cfi zjistit, jak velký je

průměrný příjem

v Rumunsku.

V komparaci s průměrným příjmem v ČR pak můžeme usoudit, jaká cena motocyklu by byla
potenciálními zákazníky přijatelná. Na základě

odpovědí

se průměrná mzda (ve stejné výši ji

uvedl i expert na Rumunsko) pohybuje okolo 250 Euro, pokud to srovnáme s naší domácí
průměrnou
především

mzdou která se pohybuje okolo 800 Euro, lze dedukovat, že zájem bude
o levné motocykly s minimálními sekundárními náklady.

1.4 Jsem již majitelem motocyklu:

121 domácr výroby

lil zahraniční
výroby
[]neJsem
majitelem
motocyklu

Jelikož je motocyklový trh v Rumunsku dosti neznámý pro
implementována do dotazníku i otázka týkající se
výsledek, bude

důležité

motocyklů

nepodcenit sfiu propagace, jelikož

bude chtít svým motocyklem získat, budou zákazníci
Rozšířením

této

uzavřené

otázky byla i

rumunské motocyklisty k nákupu toho
využíván

hlavně

otevřená
či

zahraniční

a jejich

majitelů.

většinu zákazníků,

Jak ukazuje

které JAWA

konkurenčních zahraničních výrobců.

otázka týkající se

onoho motocyklu. Dle

pro zábavu, lidé vlastnící motocykl mají

často

v zimě. Motocykl využívají pro cestování hlavně na jaře a v létě.
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výrobce, byla

podnětů,
výsledků

které vedou
je motocykl

též automobil pro cestování

1.5 Chci si koupit motocykl:

Na pátou otázku v první
spíše motocykl starší.
průměrného příjmu,

Důvod

části

dotazníku

převážná část respondentů odpověděla,

tohoto uvažování je odvoditelný z předchozí otázky týkající se

který rumunským

motocyklistům

to už z důvodu, že na trhu operují jen firmy s cenou
hlavně

že chce

nedovoluje
motocyklů

pořídit

si nový motocykl a

nastavenou i na našem trhu

pro movitější část motocyklistické veřejnosti.

V případě, že respondent zvolil v dotazníku variantu nový motocykl, týkala se ho
rozšiřující
provádět

ještě

otázka, ve které měl uvést, do jaké vzdálenosti od domova by si byl ochoten nechat

pravidelný servis motocyklu.

by znamenalo zajistit poměrně hustou

Nejčastější odpovědí
síť dealerů

a

servisů,

bylo do vzdálenosti 50 km, což
a to

hlavně

východní části Rumunska.

1.6 Zaškrtněte, co je pro Vás synonymem značky JAWA :

I:lkvalita

t!l stabilita
O tradice
O známá

ll! brak

D nestabilita
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ve

střední,

západní a

Ačkoli povědorrú

o

značce

JAWA není již na rumunském trhu silné,

většina respondentů

z nabízených slov vybrala nejčastěji slova kvalita, stabilita, tradice, což pro zamýšlený vstup
na trh působí velice pozitivně.
Část 2. -prosíme zaškrtněte odpověď podle Vás nejvhodnější

2.1

Představovaný

motocykl je podle mě:

ll1l pfnlě v duchu
tradic JAWY konzervativní

1!1 ideální střední
proud
Cpříliš

extravagantní

Podle většiny

respondentů

spíše konzervativním

je motocykl JAW A 250 Travel ideálním

vzezřením.

To však v našem

případě

středním

proudem se

lze vnímat v souladu se

záměrem

nabídnout zákazníkům motocykl za co možná nejnižší cenu.

2.2 Barevné zpracovaní motocyklu bych chtěl:

1!1 odvážnější a

více barevné

mJednobarevný
s
dlnam izujícím
i obtisy
D jednobarevný
minimemem
berevných
doplňkí.l

Z nabídky

odpovědí

na tuto otázku nejvíce

respondentů odpovědělo,

že by

měli

zájem

spíše o jednobarevný motocykl s dynamizujícími obtisky. Obtisky však jen ve smyslu linek
nebo drobných barevných doplňků udržující I podporující linň motocyklu.
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2.3 Výkon motocyklu je:

lilmaly
1!1 dostatečný

Na rozdll od českých potenciálních zákazm'ků, mají rumunští potenciální zákazníci dojem,
že výkon motocyklu je pro jejich potřeby dostatečný.
(Pozn. podobný dotazník byl autorem této diplomové práce testován i na podmínky ČR v roce
2006)

2.4 Kubatura 250 ccm je pro mě z hlediska koupě:

IE!! zaJ(mavá
ll nezaJ(mavá

Poslední otázkou v druhé

části

dotazm'ku bylo testování vnímání obsahové

rumunskými motocyklisty. Pro většinu

respondentů

zajímavá.
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třídy

250ccm

je skutečně i tato obsahová třída převážně

Část 3. - v této časti vyjádřete volně své názory

Na motocyklu bych uvítal možnost dokoupení těchto
Třetí část
respondentů

Jako

doplňků:

otevřenou

dotazníku byla zastoupena jen jednou

otázkou týkající se zájmu

o doplňky a možnost jejich dokoupení k motocyklu.

odpověď

na tuto otázku byla

nejčastěji uváděna

možnost

připojení bočních

a zadru'ho

kufru.

Celkové zhodnocení dotazování potenciálních zákazníků

Podle nasbíraných

výsledků

lze uvést tyto

motocyklu budou především muži ve
by se

měla

věkovém

skutečnosti:

potenciální zákazníci

při

koupi

intervalu okolo 21 - 25 let. Cena motocyklu

pohybovat co možná nejníže vzhledem ke kupní síle obyvatel. Dá se též

předpokládat,

že cena bude mít

při

nákupu motocyklu rozhodující slovo, protože

současní

motocyklisté v Rumunsku využívají spíše starší, tedy levnější dovezené motocykly.
Důležitým zjištěním prostřednictvím dotazníků

motocykl je zde využíván

především

je též role motocyklu v Rumunsku,

jako nástroj zábavy, cestování, nikoli pro

běžnou

dopravu do práce, proto by měl motocykl působit reprezentativně.
V Rumunsku má podle výsledku dotazování JAWA svým jménem v budoucnosti na co
navázat, takže se dá očekávat solidní účinnost propagačních akcí.
Parametry

současně

respondentů dostatečné

motocyklů

vyráběného

jejich

podle názoru

motocyklu JAWA 250 Travel jsou dle názoru

potřebám.

respondentů,

Co by však

nemělo chybět při

zahájení prodeje

je možnost operativního dokoupení

(zadního a bočních).
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nosičů

a

kufrů

7.3 Možnosti a návrhy na využití marketingových strategií pro rumunský trh
Jak již bylo uvedeno marketingové strategie firmy JAWA jsou orientovány především na
tržní rohy. Podle úspěchů konkurence na rumunském trhu se dá odhadovat, že i tato oblast je
pro firmu JAWA Moto spol. s r.o. jakýmsi tržním rohem, kde požadavky potenciálních
zákazníků na motocykl jsou dosti

specifické.

Cílová skupina
Podle výsledků průzkumu by cílovou skupinou měli být především muži ve věkovém
intervalu od 21 do 25 let. U této cílové skupiny se dá očekávat, jak vypovídá průzkum, že již
je nebo byl majitelem konkurenčního

zahraničního

motocyklu.

Produkt
Jak vyplynulo z dotazníků potenciálních
u nás jakýmsi

tvůrcem

zákazníků,

je motocykl v Rumunsku

stejně

jako

image jeho majitele. Proto bude záležet také na designu nabízeného

motocyklu. Jistou devizou pro prodej by se mohla stát drobná designová úprava motocyklu dovybavení polokapotáží, která by motocyklu dodala jistou dávku honosnosti.
Polokapotáž by v tomto
objemově většího

případě

plnila nejen

ale také

vytvářela

motocyklu - žádný z majitelů motocyklu nemá zájem, aby jeho

vypadal na menší objem, než který skutečně má,
chtěli

funkční účel,

právě

dojem

"miláček"

naopak. A účel, pro který by motocykl

potenciální zákazníci v Rumunsku, toto jen potvrzuje.

Samozřejmě

jako

levnější

alternativu by bylo vhodné nabízet i verzi bez polokapotáže.

Cena
Na

základě

vyhodnocení dotazníku je patrné, že velká

rumunském trhu má zájem
motocyklů

především

o starší motocykly.

část zájemců

Jistě

o motocykl na

je to dáno cenou nových

na trhu. JAW A 250 Travel by však mohl svou cenou a výhodami nového

motocyklu přesvědčit potenciální zákazníky k nákupu nového motocyklu. Také při propagaci
motocyklu by se

měl zřetel

dát

především

na cenu motocyklu, která bude pod úrovní ceny

konkurence, a na vysokou využitelnost - universálnost motocyklu.
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Propagace
Z průzkumu mezi experty se jako nejlepší

způsob

bohužel na takovýto druh propagace jsou potřeba velké

propagace jeví reklama v televizi,

finanční prostředky.

Propagace by se

tedy měla orientovat především na reklamní letáky a propagační prospekty, ve kterých by text
měl

klást

důraz především

neopomenutelnou

část

na univerzální využitelnost motocyklu, cenu a jeho užitnost. Jako

propagace je nutné zmínit kvalitu prvních vyvezených

protože pokud se u nich vyskytnou

byť

motocyklů,

jen drobné závady, zákazníci motocykl odsoudí a

prodej nebude mít rostoucí tendenci.

Konkurence
Vzhledem k zastoupení konkurence na trhu je velice
Travel nebude mít v

ceně

ani obsahu

výraznějšího

pravděpodobné,

že JAWA 250

konkurenta. Aktuálními konkurenty

v Rumunsku jsou firmy Cagiva, BMW, MV Augusta, Husquarna. Motocyklový trh
v Rumunsku neměl možnost, vzhledem k nabízeným výrobkům a jejich cenám,
jako v západní

části

Evropy.

Většina

potenciálních

zákazníků, kteří

rozšířit

se tak

mají zájem o nový

motocykl, mají na výběr z :
1. drahých velkoobjemových

motocyklů

a na které vzhledem ke kupní síle

obyvatel nemají dostatek finančních prostředků
2.

relativně

drahých maloobjemových

motocyklů

nedisponujících

dostatečným

výkonem.
Jak se zdá, ideálním středním proudem by na tomto trhu mohla být právě JAWA 250 Travel.

Distribuce
Za strategicky
vyjádření

expertů

důležitý

by bylo

aspekt lze považovat vhodné
nejvhodnějším rozmístěním

Rumunska? kde je kupní síla největší.
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rozmístění

ve

středu,

dealerské
východě

sítě.

a

Podle
západě

Obr. 7.10:

Distribuční

rrústa v Rumunsku

Pramen: vlastní zpracování

Časový harmonogram pro realizaci strategie

Realizace strategie pro vstup na rumunský trh je níže rozepsána v časovém horizontu do
lOti let.

1 - 3 rok:

zahájení průzkumného prodeje, nalezení vhodných dealerů, nasycení trhu
propagačními

4 - 6 rok:

prospekty

získávání nových zákazníků, zvyšování tržního podílu, analýza postupů
konkurence,

zjišťování potřeb zákazníků

spojených s vývojem motocyklu

JAWA 250 Travel v návaznosti na potřeby trhu
7 - 10 rok:

aplikace navazujících průzkumů trhu, rozšíření nabídky podle požadavků a
potřeb zákazm'ků,

podle situace na trhu rozšířit dealerskou
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síť

8. Závěr
V současné tržní ekonomice nemůže úspěšně obstát firma, která neřeší otázku
marketingových strategií. Ty musí reagovat na pozici produktu jako prostředku uspokojování
potřeb,

tedy i změnu těchto potřeb. Při jejich tvorbě je důležitá orientace na zákazníka, to, zda

jde o strategii pro domácí trh, nebo

zahraničí.

U strategie orientovanou do
přitom

respektována interkulturní komunikaci, nezastupitelnou roli

zahraničí

je nutné

má marketingkový

výzkum.
jedničky

až po skomírající

subjekt. Nyní hledá nové trhy, jedním z nich by mohl být i rumunský. Je

třeba správně určit

JAWA jako naše domácí

střibro

zažila složitý vývoj - od

marketingovou strategii pro rumunský trh aby rizika spojená se vstupem na trh byla co
nejvíce minimalizována..
Tato diplomová práce měla za úkol

ověřit kromě

jiného hypotézy, které byly formulovány

takto:
1. Na přelomu tisíciletí dochází ke změně vnímáni motocyklu: z užitkového dopravního
prostředku se stává nástrojem volnočasových aktivit.
2. Firma JAWA svým modelem JAWA 250 Travel na tuto

změnu dostatečně

3. Potenciální zákazník v Rumunsku bude upřednostňovat italské výrobce
vzhledem k vzájemné blízkosti těchto národů.

reaguje.
motocyklů

4. Požadavky potenciálního rumunského zákazníka na motocykl jsou stejné jako v ČR ve
čtvrté etapě vývoje firmy JAWA
První hypotéza byla verifikována jak pro
rumunský trh

překvapivě

s trendy světa i Evropy,

ač

český,

tak pro rumunský trh. Experti na

konstatovali, že poptávka po motocyklech se vyvíjí v souladu
ne tak silně.

Druhá hypotéza se pro trh Rumunska potvrdila a za
dovybaven polokapotáží, pak bude plně
a volný

čas.

Pro

náročnější

předpokladu,

splňovat představy Rumunů

že bude motocykl

o motocyklu pro zábavu

západní trhy by hypoteticky již tento motocykl nemusel být tak

atraktivní.
Třetí
těch

hypotéza týkající se upřednostňování italských výrobců motocyklů se potvrdila jen u

potenciálních zákazníků,

kteří

si takový motocykl mohou dovolit. Pokud by JAWA měla

zájem na trhu konkurovat italskému výrobci
pravděpodobné,

s podobným produktem, je velice

že by se dostávala do nevýhody. U objemové

není.
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třídy

250 ccm tomu tak však

Čtvrtá hypotéza byla v průběhu průzkumu vyvrácena, požadavky potenciálního zákazníka

v Rumunsku se blíží požadavkům stávajících českých potenciálních zákazníků, avšak
s daleko

větším důrazem

na cenu motocyklu.

Cílem diplomové práce bylo

kromě

teoretické analýzy, která se stala základem pro

zpracování celé diplomové práce, vyhodnotit data získaná prostřednictvím marketingového
výzkumu tak, aby byla po vyhodnocení použitelná pro

vytvoření

marketingové strategie na

vývoz motocyklu JAWA 250 Travel do nově přistoupivších zemí EU, konkrétně do
Rumunska.
Data získaná od

expertů

vyhodnocena a na tomto
motocyklů

na Rumunsko a od potenciálních

základě

zákazníků

byla zpracována a

byla stanovena východiska marketingové strategie pro vývoz

JAWA do Rumunska.

Úskalím realizace vstupu na rumunský trh by mohlo být nalezení vhodného partnera.
Tento problém diplomová práce s ohledem na

svůj

rozsah neřešila. Nutnost zabývat se danou

otázkou se ukazuje s ohledem na zjištěnou situaci jako potřebné.
Jelikož na trhu operuje zástupce více firem (Cagiva, Husquarna, MV Augusta), které typem
nabízených motocyklů netvoří JAWĚ ani vzdáleného konkurenta, bylo by nejsnazší nabídnout
takovému již zavedenému dealerovi i možnost být dealerem firmy JAW A.
argumentem pro získání takového dealera by mohla být právě
oproti ostatním nabízeným
závěrů

a pro

případné

prodej.

Při něm

motocyklům konkurenčních

specifičnost

firem. Pro

Důležitým

JAWY 250 Travel

ověření

správnosti

motivování dealera v Rumunsku by mohl sloužit tzv.

těchto

průzkumný

by na upraveném, omezeném počtu motocyklů, vyvezeném do dealerské

sítě

vybraného rumunského zástupce byl zájem o motocykly testován, a to daleko snáze než
jinými

prostředky.

V případě významného nezájmu ze strany

minimalizovala možná

finanční

zákazníků

by se tak

ztráta firmy JAWA vyplývající z alternativy

neúspěšného

vstupu na trh Rumunska s motocyklem JAWA 250 Travel.
S ohledem na
pravděpodobnost

zjištěná

fakta dokladovaná v předložené diplomové práci je však

takového neúspěchu téměř zanedbatelná.
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Příloha

13.1: Ceník a počty vyrobených kusů ve vybraných letech

Ceník motocyklů JAW A
Do roku 1945
5000HV
500 OHV + side
175 Villiers,
Speciál
250 Duplex blok
350 sv
3500HV
250 Speciál
100 Robot

v roce 1929- 14 890,-, 1930- 14 000,-, 1931- 12 000,-, 193910 800,v roce 1929-17 000,-, 1931 -15 000,4 650,-, pokles až na 34905 670,6 950,Standard 8 950,-, Speciál 9 450,5 490,2 790,-

Po roce 1945
100 Robot
175 Speciál
250 Speciál
250 Duplex blok
3500HV

6 660,8 500,10 450,ll 500,17 670,-

Z roku 1951-1971
Oskar 54
v roce 1951 - 60 000,v roce 1953- 16-18 000,-, 1970 - 13 700,350116 Velorex
350/435-0 Velorex v roce 1971 - 19 000,- (+700 příplatek za invalidní úpravy)

Z roku 1953
250 Pérák
350 Pérák
5000HC

snižováno z 12 000,- na 8 500,snižováno z 15 000,- na 9 900,snižováno z 22 000,- na 15 000,-

Z roku 1954-1971
50/550
50/551 Jawetta
Sport
50/555
50/20
50/21
50/23
~50/353

150/352 lidová
tverze
~50/559 automatic
IPav
Stadion Sll
175/356

v roce 1954-2 700,-, 1956-2 000,2 350,v roce 1958-2 100,-, 1959-2 500,3 270,v roce 1967-3 220,-, 1971-3 790,4 090,v roce 1956-8 800,-, 1959-8 800,-, 1959-9 000,v roce 1954-5 900,v roce
v roce
v roce
v roce

1967-10 300,1968-800,1959-1 800,1959-7 000,-
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350/354

lv roce 1959-10 200,-

Z roku 1973-1990
350/634
350/639
350/638
350/640

v roce 1973-10 500,-, 1983-11 700,v roce 1990-13 100,-, 1991-22 660-23 030,- dle barvy
v roce 1991-20 580-20 950,- dle barvy
v roce 1991-26 230-26 600,- dle barvy, 1993-35 360-35 780,- dle
barvy
v roce 2005-58 990,- Style, 56 690,- Basic, 64 300,- Chopper,
68 990,- Tramp, 76 730,- Califomian

Počty

vyrobených

motocyklů

ve vybraných létech

přibližný počet kusů

rok
1946
1960-89
1998
1999
2000
2001
2002

9 500
75000
3600
4200
3800
5200
7800
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v období

Příloha

13.2 : Dotazník pro odborníka na rumunský trh

Dotazník na vývoz Jawy 250 Travel do

nově přistoupivších

zemí EU

Dotazník pro odborníka na rumunský trh

1. Jaký motocykl by podle Vás potenciální zákazník preferoval?
(vyjádřete odhadem procentuální složení trhu)
•
•

běžný

motocykl

skútr

( ........ %)
( ........ %)

2. Jaké obsahové třídy a kategorie motocyklů by podle Vás měly na rumunském trhu
pravděpodobnější úspěch?

obsah
kategorie

do 50

supersport

ccm

-

do 125

do250

do400

ccm

ccm

ccm

-

-

-

do650

do 800

nad 800

ccm

ccm

ccm

cestovní
enduro

3. V jakých lokalitách by podle Vás byla nabídka motocyklů pravděpodobněji úspěšnější?
(vyjádřete odhadem procentuální složení)
•
•
•

velká města (která?)
města velká i menší
venkov

( ..... %)
( ..... %)
( ..... %)

4. Do jakých částí Rumunska by podle Vašeho názoru bylo strategicky nejvýhodnější
umístění distributorů?

5. Jaké jsou legislativní předpisy na řízení motocyklů v Rumunsku?
(uveďte kategorie řidičských průkazů)
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6. Jakou cenu by byly ochotni potenciální zákazníci zaplatit za motocykl v dané
kategorii/obsahové třídě?
obsah
kategorie

supersport

do 50

do 125

do250

do400

do650

do 800

nad 800

ccm

ccm

ccm

ccm

ccm

ccm

ccm

-

-

-

-

cestovní
enduro

7. Jsou z hlediska obchodování patrné jisté sympatie k některým produktům zemí
Evropy?

8. Jaká propagační média jsou v Rumunsku nejefektivnější?
(nejefektivnější = poměr ceny a účinku)

9.

Seřaďte prosím níže uvedené značky výrobců motocyklů podle pravděpodobných
preferencí běžného spotřebitele v Rumunsku. (1 = nejpreferovanější)

Aprilia, BMW, Honda, Jawa, Yuki, MZ
1.

2.
3.

4.
5.
6.
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Příloha

13.3 : MarketingO\'Ý dotazník pro běžného potenciálního zákazníka v Rumunsku

Marketingoyý dotazník pro rumunský trh- Jawa
250

Cílem tohoto dotazníku je zjistit požadavky současných potenciálních zákazníků na
středně

může

objemový motocykl v Rumunsku. Pro firmu Jawa, Vás i potenciální zákazníky

být velkým přínosem, avšak pouze za předpokladu, že pečlivě vyplníte všechny

otázky v dotazníku.

Dotazník je složen z úvodu a tří částí: v úvodu Vám představíme motocykl Jawa 250
Travel a jeho stručnou charakteristiku. První část se již týká údajů o Vás, druhá se týká
konkrétních

dotazů

na motocykl, které nás přednostně zajímají a třetí část je Váš

prostor pro názor na motocykl.

Informace zlskané tlmto dotaznlkem sloufJ pouze k

Děkujeme

účelům

výzkumu.

za strávený čas a ochotu vyplnit náš dotazník!
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Stručná

charakteristika motocyklu

Motocykl Jawa 250 Travel je koncipován jako spolehlivý a nenáročný pomocník pro
realizaci Vašich koníčků s vyšším výkonem než motocykly 125ccm, které byly dosud na trhy
dodávány. Jawa 250 Travel Vás rychle a spolehlivě přepraví z jednoho místa na druhé a je
vhodný pro cestování ve dvou.
Design a pohodlné posezení převzal z motocyklu JAW A 350 řady 640, je lehký a ovladatelný.
oceníte i jeho výkon, který uspokojí i na rychlost náročnější motoristy.

Jistě

Máte-li již své zkušenosti s motocykly a hledáte-li motocykl, který by Vám přinesl nové
zážitky pak je Jawa 250 Travel ten pravý.

TECHNICKÁ DATA

JAWA 250 Travel

Typ motoru

čtyřdobý -

Počet válců

2
233,9 ccm

Zdvihový objem
Maximální výkon (kW/ot. x min- 1)
Maximální kroutící moment (Nm/ot. x min.
Spuštění motoru

-I)

Převodovka

Výška sedla (mm)
Objem nádrže (1)
Rezerva (1)
Brzda přední
Brzda zadní
Maximální rychlost (kmih)
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vzduchem chlazený

13/7500
17,3/5300
elektrický startér
5 rychlostí
820
17
2,8
kotoučová hydraulická 320 mm
bubnová mechanická 160 mm
120

Část 1. - prosíme zadejte pravděpodobné průměrné hodnoty
1.1: Můj věk je v intervalech:
> 15let
16 - 20
21 - 25
26 - 35
36 - 40
41-45
46 a více

D
D
D
D
D
D
D

1.2: Jsem pohlaví:
a, mužského
b, ženského

D
D

1.3: Můj průměrný příjem je cca:
...........................

EU/měsíc

1.4: Jsemjiž majitem :
a, domácího motocyklu
b, zahraničního motocyklu

D
D

Podnětem

k nákupu domácího/zahraničního motocyklu mi
bylo: .................. ................ .. ....... . .... ... .. ... .. .... .. . .
c, nejsem majitelem žádného motocyklu

D

1.5: Mám zájem o motocykl :
a, nový

D

Nový motocykl bych si byl ochoten zakoupit a servisovat jej ve vzdálenosti od svého
domova: .............. km
b, starší
c, nechci si kupovat motocykl

D
D
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1. 6:

Zaškrtněte

co je pro Vás synonymem značky JAWA :

D
D
D
D

D
D
D
D

kvalita
stabilita
tradice
známá

brak
nestabilita
novinka
neznámá

D slušná k zákazníkům

Část 2. - prosíme zaškrtněte odpověď podle Vás nejvhodnější
2. 1: Představovaný motocykl na mne působí jako
a, příliš v duchu tradic J awy(konzervativní) D
b, ideální střední proud
D
c, příliš extravagantní
D

2.2: Barevné zpracovaní motocyklu bych uvítal:
a, odvážnější a více barevné
b, jednobarevný s dynamizujícími obtisky
c, jednobarevný s minimem barevných doplňků

D
D
D

2.3: Výkon motocyklu je pro mne:

a, malý
b,

D
D

dostatečný

2.4: Kubatura 250ccmje pro mne z hlediska koupě:
a, zajímavá
b, nezajímavá

D
D
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Část 3. - v této častí vyjádřete volně své názory

K motocyklu bych uvítal možnost dokoupení těchto
přívěsný vozík, boční a zadní kufry, kapotáž atp.):
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doplňků (např.

postraní vozík -side car,

Příloha

13.4: Vlastní marketingový průzkum z roku 2006 (1.

Vyhodnocení internetového

část)

průzkumu

trhu pro

motocykl Jawa 250 v roce 2006

zpracoval:

Jiří
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Kraft jr.

Obsah

1.

Předmluva k

průzkumu

vyhodnocení dotazru'ku

2.

Vyhodnocení otevřených otázek

3 .1 .

Vyhodnocení věkového rozložení respondentů

3 .2.

Majitelé motocyklů dle věkových kategorií

3.3.

O jaký motocykl mají zájem jednotlivé kategorie

3.4.

Jak působí technické zpracování F.V. II. na zákazníky

3.5.

Preferovaný styl motocyklu zákazníky

3.6.

Jak působí barevné zpracování F.V. II. na zákazníky

3. 7.

Jak barevně zpracovanou by si zákazníci představovali novou 250tku

3.8.

Výkon 250tky

3.9.

Obsahová třída 250ccm

3.10.

Reakce zákazníků na aktualizaci ceny

3.1 1. Zájem o koupi v jednotlivých věkových kategoriích
4.

Závěr
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1.

Předmluva

k vyhodnocení dotazníku

Na webový server www.jawamoto.wz.cz byl umístěn marketingový dotazník.(viz. příloha)
zaměřený

na klíčové otázky usměrňující nový výrobek co možná k největšímu úspěchu na

trhu.
V dotazníku bylo použito dvanáct uzavřených a 3 otevřených otázek. K uzavřeným
otázkám se vztahují grafy a také celá část 3. Uzavřené otázky byly záměrně rozděleny na dvě
části

. První se zabývá respondentem samotným a jeho vlastnostmi. Druhá část uzavřených

otázek je již orientována na produkt samotný a na to jak je vnímán zákazníkem. Na
posledních pozicích jsou v dotazníku 3 otevřené otázky jako prostor pro názor respondenta.
Vzhledem k množství vyplněných dotazníků jsou otevřené otázky vyhodnoceny v první části.
Z důvodu jejich koncepčnosti doporučuji se na ně zaměřit přednostně. Ve většině případů se
jedná o drahocenné zkušenosti dlouholetých věrných ,jawařů".
Věřím,

že zpracovaný dotazník bude přínosný.

skepticky se slovy" to nemá cenu, Jawa náš názor

Většina respondentů

stejně

se k dotazníku stavěla

slyšet nechce".

Osobně věřím

že se

mnohé změnilo, tudíž nyní k samotnému vyhodnocení dotazníku.

2. Vyhodnocení otevřených otázek

Tato

část by měla přinést

vyhodnocení

otevřených

otázek. V první polovině uvádím nejčastěji

se vyskytující připomínky a náměty na úpravy od respondentů. V druhé polovině uvádím
neupravené, dle mého názoru nejkoncepčnější návrhy respondentů, a to jak k motocyklu tak i
k dění kolem motocyklu.
Ze všech 75

dotazníků jsem

vybral ty nejčastěji se vyskytující a technicky proYeditelné.

• jako nadstandardní výbavu by si respondenti přáli litá kola
• z fotky nebylo patrné jaký reflektor motocykl má, ale většina se vyjádřila pro kulatý
světlomet
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• velká část respondentů byli již zkušení ,jawaři",

kteří

sedlali 350tky a jako nutnost vidí

využít kyvnou vidlici z modelu Tramp
• jelikož trh je naháči hojně zasycen, mají respondenti zájem ve většině případů o větrný
štítek(viz. Jawa 650 prof. Krafta, nebo Jawa 650 pana Jánošíka), popřípadě o
inovovanou masku z modelů Jawa 350/640 Style
•

téměř v

každém dotazníku zaznělo slovo cirkus ve spojeni s barevným provedením

funkčního

vzorku ll.

• velký počet respondentů se zajímalo o to proč nebylo využito daleko úspěšnějšího a
kvalitnějšího

rámu z modelu Jawa 250/593, který byl vybaven moderní centrální pružící

jednotkou o kterou by byl velký zájem
• podstatná část respondentů by uvítala na motocyklu kapotáž at již ve stylu enduro tak
v

silniční

verzi - z

důvodu pocitu bezpečí

• mnoho kritiky obdrželo uzavíráno nádrže, mnoho respondentů by si přálo víčko
z 650tek nebo minimálně uzamykatelný
• výkon by dle mnoha respondentů měl být těsně pod hranicí 25kw dle aktuálních
řidičských průkazů

•

většina respondentů

byla PROTI používáni prachovek předních vidlic až na model

enduro
• podstatná část zkušených

,jawařů"

si nemůže vynachválit kryt řetězu z 350tek, rádi by

se sním setkali in a250tce
• všeobecný názor na chromovaný motor zní : "takto upravený motor je vhodný pro
modely chopper a retro modely, ne však pro ostatní styly, potom motocykl působí jako
levný dovoz z Číny
• velká část respondentů postrádá v J awy reklamu
•

osobně

za důležitý názor považuji: motocykl nabídněte již na začátku sezony(tedy nejen

představte,

ale také uveďte do prodeje)

Nyní přejděme k samotným neupraveným názorům respondentů, které by mohli byt velice
koncepční

a přínosné!

•!• Pomocí barev motocykl výrazněji odlišit od předchozí produkce 350/640 (nabídnout
více barev než čemá,modrá,červená,bílá,zelená- např. žlutá, oranžová). Barevnost
řešit komplexněji,

ne přidáním geometrických polepů či kombinace dílů rozdílných

barev. Spíše když odvážně, tak uměřeně, ne geometrie, ale spíše ve stylu paint brush,

11 5

tygří

pruhy atp., případně verze \"klasická\" - jednolitá barva s jen linkou či pruhem.

Rozhodně

na nádrži musí být sjednocující klasické logo JAWA! Je to sjednocující a

identifikující prvek, zároveň hrdé hlášení se k tradici! Jde o nepřerušenou linii.

•!•

Zřejmě

zvolit jiný světlomet (klasický, kulatý, v lepší verzi i chromový), nabídnout

možnost pro Jawu populárních předních \"padáků\" pokud možno v inovovaném
"aerodynamičtějším

tvaru- Honda GS. Volba nejméně 2 typů řídítek (klasické+ např.

sportovnější, třídílné, černé).

Blinkry \"portugal\", ne ty kostkové alá 80.tá léta.

•!• Zkuste spolu s novým produktem zároveň nabídnout stylové příslušenství, odkazující
přímo

na nový motocykl,

např.

spolu s ostatními výrobci. Namátkou- od kufru s

víkem lakovaným v barvě, resp. ve stylu moto s logem Jawa (250), jednoduchá bunda
s logem Jawa 250 (zejména bude-li ve verzi enduro, tak látková enduro bunda), nosiče
kufrů,

plexi k

světlometu, klíčenky

(J awa 250) atp. Tím se posílí vazba majitele ke

značce.

•!• Co nějaká komunikace ex post s majiteli značky. Udržují se tím vazby majitelů k
výrobci,

tvoří

se tím předpoklad k zakoupení dalšího výrobku v budoucnu, spokojený

zákazník pak dělá,

třeba

internetové novinky,

i nevědomky, reklamu dále.

časopis

spoučasným majitelům

Finančně nenáročné jsou např.

pro majitele v emailu a pod. Takto lze i propagovat

starších modelů novou Jawu 250. Z odezev lze pak čerpat

náměty.

•!• Typ enduro/cestovní enduro by byl zřejmě nejvhodnějším, a dále plně kapotovaná
silniční

úprava. Naháčů je spoustu... Toto by možná mohl být způsob, jak nalézt cestu

takovéhoto motocyklu k zákazníkovi.
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3 .1. Vyhodnocení věkového rozložení respondentů
Věkove složení respondentů

so r·
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a. 0 +-----~L-~~~
Věkova

kategorie

méně

než

16- 20

21-25

26-35

36- 40

41 -45

46 a více

15
věk

Jak je z prvního grafu patrné, většina internetových respondentů se pohybuje ve věkové
skupině

16 - 35 let. Tuto skupinu Jawa sice přímo novým motocyklem oslovit nechce, avšak

má-li být nová Jawa 250 alespoň tak úspěšná jako předcházející 350tky musí částečně oslovit
i další věkové skupiny. Jak bude znatelné z následujících grafů, je obsah 250ccm zajímavý a
lákavý pro další věkové skupiny, nejen tedy pro starší a zkušenější motocyklisty.

3.2. Majitelé motocyklů dle

věkových

kategorií

Majitel motocyklu
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~,c!'

fó'b-~

(;!j)

domacího

Ml

zahraničního

o nemá motocykl

Na výše uvedeném grafu je dominuje ve vlastnictví domácího motocyklu

věková

skupina do

151et a 41 - 45 let. Dá se převážně počítat s tím, že jsou to majitelé právě motocyklů Jawa.
Bylo by tedy maximálně vhodné právě u této skupiny motocyklistů apelovat na věrnost
značce.
či

Z celkového součtu je jasné, že stránky jawamoto.wz.cz nenavštěvují pouze majitelé

fandové značky Jawa, ale také zákazníci konkurenčních firem. Tudíž i oni by mohli pod

tlakem vlasteneckého cítění si pořídit motocykl domácí výroby.(míněno na věkové skupiny
36-40 a 46 a více)

3.3. O jaký motocykl mají zájem jednotlivé kategorie
Zájem o koupi motocyklu
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Respondenti ve věku méně než 15let a ve věku 41 a více mají převážně zájem si koupit nový
motocykl. Dá se tedy předpokládat, že tyto skupiny jsou jako potenciální zákazníci
nejlukrativnější.
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3.4. Jak působí technické zpracování F. V. II. na zákazníky
Jak zákazníci vnímají F.V. ll.
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Tato otázka se zaměřuje na preference druhu motocyklu jednotlivých skupin. Jak se dá z grafu
usoudit, motocykl na

"honění vody"

chce věková skupina 16 -35let. Nad i pod touto hranicí

byl předvedeny funkční vzorek II. považován za ideální střední proud.

3.5. Preferovaný styl motocyklu zákazníky
Budoucí 250tka by
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enduro

I

1---

li'l kapotovana

o

naháč

Zásadní otázka, která je vždy s novým modelem spjata, je "v jakém stylu bude nový model
představen?".

Z grafu je patrné, že nejžádanějším typem v nánů preferovaných věkových

kategoriích se stává enduro. V těsném závěsu je kapotovaný motocykl a až na posledním
místě je

model naháč.

Pokud se však na vyhodnocení podíváme z druhé strany, dá se usoudit, že motocykl ve stylu
naháč je tou

správnou volbou, avšak ne pro námi preferované věkové kategorie!

3.6. Jak působí barevné zpracování F. V. ll. na zákazníky
Barevné zpracování F.V. ll.
120
100

l
-~--------------------.-r-

80

'#.
>

@.1 odvážně

barevné

--------- --111 idealni barevna

60 -

o

kombinace
barevně chudé

20

Tuto otázku jsem položil zcela záměrně, jelikož mě zajímalo jaké reakce budou na
představení
věkových

motocyklu v tomto barevném zpracování.

Téměř

pro 80% respondentů ve všech

kategoriích je barevné zpracování odvážné. Jak se můžete dočíst v první části, je

mnohdy označováno za cirkus.
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3. 7. Jak barevně zpracovanou by si zákazníci představovali novou
250tku
Zákazníci si budoucí 250tku

představují

barevně

o~

>
!ll decentnější barevná

o

kombinace
jednobarevný

Zde kontinuálně navazujeme na předchozí graf barevného zpracování budoucí 250tky.
Respondenti by dle průzkumu raději uvítali motocykl vyznávající decentnější barevné
kombinace, případně jednobarevný motocykl. Dle všeobecného názoru by barevnější
motocykl měl být spíše ve stylu enduro, ne však ve stylu kapotovaného motocyklu ani naháč.

3.8. Výkon 250tky

Názor na výkon motocyklu
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rl>~

o

přemrštěný

Dle předložených parametrů, připadá navýšení výkonu na rámcově 17kw jako téměř
dostatečný
průkaz

výkon. Potenciální zákazníci ve věku 15-20 by 250tku uvítali, ale majíc řidičský

do 25kw je svádí k využití vyššího výkonu. Jako optimální by si představovali buď

výkon 250tky s 23 - 24kw nebo omezenou 650tku, avšak nejlépe v této cenové hladině.
S postupem věku, je vidno, že názor na současný výkon motocyklu je positivnější. Dá se tedy
říci

, že pokud by se dalo zvýšit výkon na 20kw byla by plně oslovena i širší věková sorta.

motocykl zcela jistě však výkonnostně nesmí klesnout pod hranici 17kw.(možno dodávat
motocykl ve dvou variantách např. 17kw a 23kw,

samozřejmě

za příplatek)

3.9. Obsahová třída 250ccm
Tato obsahová
90
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Z celkového pohledu vyplývá, že 250tka byl krok správným směrem. Jako nejzajímavější,
připadá

tato obsahová třída opět již zmiňovaným věkovým skupinám do 15let a 41 a více.

S tím, že ostatní věkové skupiny tuto objemovou třídu také nezavrhují.
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3.10. Reakce zákazníků na aktualizaci ceny
zákazníků

Reakce

~: ~

na cenu
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Po snížení ceny na rámcově 60tis.

Kč

se cena zdá v průměru adekvátní až super.

Nejlákavější

je opět pro respondenty ve věku do 15let a 46 a více. Vzhledem ke konkurenci se naprosté
minimum vyjádřilo, že jí cen připadá vysoká.
očekávala

prvků.

Převážná část by

však za tuto cenu u motocyklu

(jak je uvedeno v části 1.) polokapotáž/kapotáž a několik dalších technických

U modelu enduro polokapotáž, nebo plnou kapotáž u

silničního

modelu.

3.11. Zájem o koupi v jednotlivých věkových kategoriích
Zájem zákazníků o koupi

--,
g koupil
. lil nekoupil

o o koupi bych uvažoval
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V závislosti na cenu, byla položena poslední
motocykl koupil.

Překvapivě

uzavřená

otázka, zda by respondent uvedený

by všechny věkové kategorie až na věk 46 a více o koupi

uvažovali nebo motocykl koupili.
Této neúspěch vidím v této
naháč.

věkové

kategorii přímo závislý na použitých barvách a na stylu

Všechny ostatní kategorie jsou převážně mladí lidé,

kteří

si s motocyklem za tuto cenu

nadále chtějí "pohrát" a předělat jej dle svých představ. Poslední věková kategorie jež tyto
znaky nemá. Radši si připlatí za motocykl dle svých představ.

4.

Závěr

Domnívám se, že motocykl by se mohl

dočkat úspěšnosti předcházejících

350tek. Musí však

oslovit jak věkovou skupinu mladších tak i starších.
Osobně
dočkat

si myslím, že po

doplnění

pár technických prvků uvedených v části 1. by se mohl

bez problémů očekávaného úspěchu.

Motocykl však musí být nejen představen, ale také už i k dostání na jaře. Domnívám se, že
představení

se plánuje na březen 2007- lncheba Praha a doporučil bych tento motocykl

současně představit

a uvádět dealerům na prodejny.

Z mého pohledu by se jevilo jako naprosto nejvhodnější uvést na výstavě minimálně dva sobe
1. základní model za co možná nejnižší cenu aby

navzájem oponující modely 250tek :
byla na trhu bez konkurenční - např.

naháč

2. tolik žádané enduro využitím polokapotáže
v decentních barvách(např.

černá

se zlatými lemy),

samozřejmě

za vyšší cenu(okolo 70tis.)

Kapotáž/polokapotáž je zcela záměrný prvek. U mladých motocyklistu způsobuje
neidentifikovatelnost motocyklu a to z pohledu obsahu. Tudíž každý si myslí, že robustní
kapotovaná motorka nebude ,jen" 250tka. Starším motocyklistům jízda na motocyklu
vybaveným kapotaží/polokapotáží dodává jistý pocit ochrany a bezpečí. Kapotáž má
samozřejmě ještě jednu nezanedbatelnou

vlastnost, a to

finanční.

Pokud by Jawa vyrobila

kapotážlpolokapotáž sama, zaručí si tak neustálý přínos zakázek. A proč? Odpovím nyní další
otázkou - Co se první rozbije spadne-li motocykl na zem?
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