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Tlačová správa 
 

 

Američania, Kanaďania a Angličania sú najviac 
spokojni s množstvom voľného času 

 V medzinárodnom meradle je iba 16 percent ľudí úplne 

spokojných s množstvom voľného času. 

 Najvyššie percento osôb spokojných s množstvom voľného 

času má Amerika, Kanada a Veľká Británia; v Rusku 

a v Japonsku je najvyššie percento nespokojných. 

Norimberg, 13. júla 2015 - Veľké množstvo ľudí sa sťažuje na rýchle 

životné tempo. Avšak zistenia zverejnené spoločnosťou GfK poukazujú na 

to, že v medzinárodnom meradle väčšina ľudí, konkrétne 58 percent 

vyhlasuje, že je s množstvom voľného času úplne alebo takmer 

spokojných.  

V 22 skúmaných krajinách tvrdí 16 percent ľudí starších ako 15 rokov, že je 

úplne spokojných s množstvom voľného času a 42 percent hovorí, že je 

v tomto ohľade takmer spokojných. Celkovo iba 18 percent ľudí je 

nespokojných a z toho 4 percentá uvádzajú, že nie sú s množstvom 

voľného času spokojní vôbec. Zvyšná štvrtina (24 percent) sa k tejto téme 

vyjadruje neutrálne.  

Tieto údaje sú veľmi cenné pre všetky obchodné organizácie ponúkajúce 

produkty alebo služby zamerané na voľný čas a oddych, pretože na 

základe toho je možné upresniť reklamné posolstvo tak, aby čo 

najúčinnejšie oslovovalo jednotlivé skupiny. Napr. ľudia, ktorí sú 

s množstvom voľného času najmenej spokojní, pravdepodobne zareagujú 

na ponuky týkajúce sa čo najlepšieho využitia voľného času, ktorého majú 

málo alebo na ponuku aktivít, ktoré sa dajú prispôsobiť nepravidelnému 

využívaniu voľného času. 
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Ikonografiku v pôvodnej veľkosti nájdete na: 

http://www.gfk.com/PublishingImages/Press/GfK-Infographic-Leisure-time-Total.jpg 

 

V spokojnosti s množstvom voľného času vedú Američania 

Obsah pojmu „voľný čas“ je bezpochyby v rôznych kultúrach rôzny 

a dokonca aj rôzni ľudia sa naň pozerajú rôzne. Napriek tomu však 

spokojnosť ľudí v rôznych krajinách s množstvom voľného času - nech už 

ho vnímajú akokoľvek – poskytuje porovnateľné poznatky.  

Napriek dobre známej informácii, že ľudia v USA majú počas roku iba veľmi 

málo dní dovolenky, sú napriek tomu najviac spokojní s množstvom 

voľného času, ktorý majú k dispozícii. Takmer sedem z desiatich (69 

percent) vyhlasuje, že je úplne alebo takmer spokojných. Tesne za nimi sa 

umiestnili obyvatelia Veľkej Británie a Kanady (v oboch krajinách 67 

percent) a potom nasleduje Belgicko a Nemecko (66 percent). Medzi 

krajinami, kde sú ľudia pravdepodobne najmenej spokojní s množstvom 

voľného času, je na prvom mieste Rusko, kde skoro tretina (31 percent) nie 

je spokojná vôbec, alebo je takmer nespokojná. Potom nasleduje Japonsko 

(30 percent) a Brazília (28 percent). 

Infografiku v pôvodnej veľkosti nájdete na: 

http://www.gfk.com/PublishingImages/Press/GfK-Infographic-Leisure-time-

Countries.jpg  

Spokojnosť s voľným časom prichádza s dôchodkom 

Nie je prekvapením, že ľudia vo veku na 60 rokov majú tendenciu byť 

s množstvom voľného času spokojní, pričom tretina je spokojná úplne 

a necelá polovica (46 percent) je takmer spokojná. Avšak ostatné vekové 

kategórie nie sú príliš ďaleko za tými, ktorí tvrdia, že sú celkom spokojní 

s množstvom voľného času - je to 40 až 43 percent. Až keď ide o úplnú 

spokojnosť, zostávajú tieto vekové skupiny viac pozadu v porovnaní 

s ľuďmi, ktorí majú 60 rokov a viac.  
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Prieskum 

Spoločnosť GfK uskutočnila v 22 krajinách online prieskum zahŕňajúci viac 

ako 27 000 osôb starších ako 15 rokov (na Ukrajine išlo o osobné 

rozhovory). Terénny prieskum bol realizovaný v lete 2014. V krajinách, kde 

sa uskutočnilo dopytovanie online, boli dáta vyvážené tak, aby odrážali 

demografickú skladbu online populácie vo veku 15+. V prípade Ukrajiny 

kde išlo o osobné rozhovory, je táto štúdia reprezentatívna pre mestskú 

populáciu vo veku 15+, do ktorej sú zahrnutí príslušníci s najnižším 

socioekonomickým statusom. Táto tlačová správa sa zaoberá 

nasledujúcimi krajinami: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Čína, 

Francúzsko, Hong Kong, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Mexiko, 

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

Turecko, Ukrajina, USA, 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. 

 

Pro podrobnější informace, prosím, navštivte náš web www.gfk.com nebo 

nás sledujte na Twitteru: https://twitter.com/GfK_en 
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