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Tlačová správa 

 

So svojím vzhľadom je úplne spokojný jeden 
človek z desiatich 

 Viac ako polovica ľudí z celého sveta je skôr alebo úplne 

spokojná so svojím vzhľadom. 

 Tínedžeri sú len mierne nespokojnejší ako staršie vekové 

skupiny.  

 Najviac sebakritickí sú Japonci, z ktorých je každý 10 úplne 

nespokojný. 

Norimberg, 23. júna 2015 –  Leto je už tu a s ním aj plavková sezóna. 

Spoločnosť GfK sa preto zaujímala, nakoľko sú spotrebitelia z celého 

sveta spokojní so svojím vzhľadom. 

Ak sa pozrieme na priemerné čísla v 22 krajinách zaradených do 

prieskumu, je so svojím vzhľadom spokojná viac ako polovica (55 percent) 

spotrebiteľov starších ako 15 rokov, pričom viac ako jedna desatina z nich 

(12 percent) uvádza, že sú úplne spokojní. Nespokojnosť s vlastným 

vzhľadom vyjadrilo iba 16 percent respondentov, z toho 3 percentá nie sú 

vôbec spokojní. Zvyšných 29 percent hodnotí svoj vzhľad neutrálne. 

V latinskoamerických krajinách je spokojnosť najvyššia 

Úplná spokojnosľ s vlastným vzhľadom bola zaznamenaná v Latinskej 

Amerike. Do prvej pätice krajín s najväčším podielom úplne spokojných sa 

dostalo Mexiko, Brazília aj Argentína. Pokiaľ okrem úplne spokojných 

započítame aj tých, ktorí sú skôr spokojní, vedie v celom rebríčku Mexiko 

s takmer tromi štvrtinami spokojných (74 percent), za ním tesne nasleduje 

Turecko so 71 percentami. Na tretej priečke sú Brazília a Ukrajina (obe 

krajiny po 65 percent), po nich Španieli sú so 64 percentami a nasledujú 

ich Nemci a Argentínci (rovnako so 62 percentami). Najkritickejší sú 

naopak Japonci, z ktorých  so svojím vhľadom je skôr alebo úplne 

nespokojných 38 percent. Nasledujú Briti s 20 percentami a po nich Rusi, 

obyvatelia Južnej Kórei, Švédi a Austrálčania, medzi  ktorými  je rovnako 

19 percent nespokojných. 

Tieto kľúčové poznatky umožňujú podnikom pôsobiacim v sektore módy, 

kozmetiky a starostlivosti o vzhľad identifikovať typ komunikácie, ktorý bude 

mať najlepšiu odozvu na určitom trhu alebo u určitej cieľovej skupiny. 

V krajinách, ako je Japonsko, Veľká Británia a Rusko, bude veľká časť ľudí 

pozitívne reagovať na reklamu, ktorá zdôrazňuje vylepšenie alebo zmenu 

vlastného vzhľadu, zatiaľ čo spotrebiteľov v Mexiku a Turecku osloví skôr 

správa  zameraná na kultiváciu a udržanie príjemného vzhľadu. 
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Infografika v úplnej veľkosti je k dispozícii na adrese:  

GfK-Infographic-Looks-Countries_skfin.jpg 

Tínedžeri sú k svojmu vzhľadu len mierne kritickejší ako ostatní 

Aj keď tínedžeri majú tendenciu byť ku svojmu vzhľadu sebakritickejší, 

zďaleka sa neodchyľujú od priemeru tak výrazne, ako by sa dalo očakávať.  

Na mierne vyššej nespokojnosti majú hlavný podiel úplne nespokojní, ale 

predovšetkým tí mierne nespokojní. Celkovo 16 percent násťročných vo 

veku 15 - 19 rokov uvádza, že sú úplne nespokojní so svojím vzhľadom, 

zatiaľ čo vo vekovej skupine 20 - 59 rokov sa toto číslo pohybuje okolo 12-

13 percent. Rozdiel prakticky zaniká, keď sa pozrieme na respondentov, 

ktorí sú úplne nespokojní. Vo všetkých vekových kategóriách ide o 3 alebo 

4 percentá. Všeobecne platí, že najmenej sebakritickí sú seniori nad 60 

rokov – skôr nespokojných je iba 9 percent a úplne nespokojných sú potom 

3 percentá. 

Podobná situácia u mužov a žien 

Porovnanie odpovedí mužov a žien prináša nový pohľad na tvrdenie, že 

ženy sú na  svoj vzhľad viac kritické ako muži. Pokiaľ ide o percento tých, 

ktorí vyjadrili spokojnosť so svojím vzhľadom, sú na tom obe pohlavia 

rovnako. V oboch prípadoch je 43 percent pomerne spokojných a 12 

percent je spokojných úplne. Muži však častejšie ako ženy majú k otázke 

vlastného vzhľadu neutrálny postoj (31 percent mužov oproti 27 percentám 

žien). Z hľadiska nespokojnosti síce ženy prekonávajú mužov, ale iba o 

niekoľko percentuálnych bodov. Skôr nespokojných je 14 percent žien  

v porovnaní s 11 percentami mužov, úplne nespokojné sú 4 percentá žien 

a 3 percentá mužov. 

https://publish.gfk.com/sk/Documents/GfK-Infographic-Looks-Countries_skfin.jpg
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Infografika v plnej veľkosti je k dispozici na adrese:  

GfK-Infographic-Looks-Total_skfin.jpg 

Informácie o štúdii 

Do prieskumu spoločnosti GfK bolo zaradených 27 000 respondentov 

starších ako 15 rokov v 22 krajinách.  Prieskum sa realizoval online 

s výnimkou Ukrajiny, kde boli účastníci dopytovaní osobne. Terénny 

výskum bol realizovaný v lete 2014. V krajinách, kde sa prieskum realizoval 

online, boli dáta spracované tak, aby výsledné vážené hodnoty zodpovedali 

demografickému zloženiu online populácie staršej ako 15 rokov na 

jednotlivých trhoch. V prípade krajín s osobným dopytovaním sú výsledky 

štúdie reprezentatívne pre vyššie vrstvy mestskej populácie staršej ako 15 

rokov s vylúčením najnižších socioekonomických skupín. Do tejto tlačovej 

správy boli zahrnuté krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Čína, 

Francúzsko, Hongkong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, 

Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taliansko Taiwan, 

Turecko, Ukrajina, USA a Veľká Británia. 

O spoločnosti GfK 

Spoločnosť GfK je dôveryhodným partnerom pri poskytovaní dôležitých 

informácií o trhu a o spotrebiteľoch, ktoré umožňujú klientom prijímať lepšie 

rozhodnutia. V spoločnosti GfK kombinujeme prácu a nadšenie viac ako 

13 000 expertov na prieskum trhu s 80-ročnými skúsenosťami v oblasti 

vedeckej práce s dátami. To spoločnosti GfK umožňuje poskytovať životne 

dôležité globálne poznatky a informácie kombinované so znalosťou 

miestnych trhov vo viac ako 100 krajinách celého sveta. Vďaka 

inovatívnym technológiám a vedeckému spracovaniu dát dokážeme v 

spoločnosti GfK transformovať veľké objemy dát na inteligentné a 

relevantné údaje a umožniť tak našim klientom získať konkurenčný náskok 

a obohatiť skúsenosti, zážitky a výber svojich spotrebiteľov a zákazníkov. 

Viac informácií je k dispozícii na našej webovej stránke www.GfK.com, 

prípadne nás môžete sledovať na Twitteri: https://twitter.com/GfK_en. 

https://publish.gfk.com/sk/Documents/GfK-Infographic-Looks-Total_skfin.jpg
https://twitter.com/GfK_en
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