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101 KONVERZAČNÝCH TÉM
1. Ako ste strávili minulý víkend? 

2. Aký bol váš najkrajší/najhorší 
zážitok z dovolenky? 

3. Ste skôr ranné vtáča alebo nočná 
sova? Aké sú výhody či nevýhody 
týchto dvoch typov ľudí? 

4. Vegetarián alebo mäsožravec? 
Do ktorej skupiny patríte a 
prečo? Je podľa vás zdravé nejesť 
mäso a mliečne výrobky?  

5. Čo na svojej práci 
milujete/neznášate? 

6. Ak by ste teraz mohli mať tri 
želania, aké by to boli? 

7. Ak by ste sa mohli teraz ocitnúť 
na inom mieste, kde by to bolo? 

Prečo? A ako dlho by ste tam 
chceli zostať?  

8. Aké ročné obdobie máte 
najradšej? Ktoré neznášate? 
Prečo? 

9. Aké najkrajšie miesto vo svojom 
okolí by ste niekomu odporučili 
navštíviť? 

10. Koľko času trávite na internete? 
Koľko hodín je podľa vás 
primeraný čas a koľko je už 
nadmerne veľa?  

11. Čo vás rozčuľuje? Kedy sa viete 
nahnevať? 

12. Čo si so sebou vždy beriete na 
cesty? Bez čoho si neviete 
predstaviť vycestovať?    

13. Boli ste už niekedy u 
veštkyne?  Ak nie, prečo? Ak áno, 
prekvapilo vás, čo vám 
povedala? 

14. Koho vo svojom živote najviac 
rešpektujete? 

15. Čo vám pomáha byť viac 
produktívny? (nejaká 
technológia, aplikácia alebo 
spôsob práce) 

16. Má podľa vás učiteľ veľký vplyv 
na motiváciu žiakov? Povedzte to 
na príklade svojho učiteľa v 
minulosti.  

17. Myslíte si, že priatelia sú pre 
dnešnú mládež dôležitejší ako 
rodina? 

18. Keby ste mohli mať nejakú 
zázračnú moc (napr. byť 
neviditeľný, nikdy nestarnúť, byť 
nesmrteľný), ktorá by to bola a 

prečo? 

19. Keď ste boli dieťa, aká bola vaša 
obľúbená hra?  

20. Kto vás v živote najviac 
ovplyvnil? 

21. Keby ste mohli niečo zmeniť vo 
svojom živote, čo by to bolo? 
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22. Ako môže šéf motivovať svojich 
zamestnancov?  

23. Myslíte, že je správne, keď deti 
dostanú v rámci výchovy po 
zadku? 

24. Ako môžeme zlepšiť životné 
prostredie? Dajte niekoľko 
príkladov.  

25. Keď ste boli dieťa, čo ste na škole 
mali a nemali radi? 

26. Uprednostňujete dovolenku 
doma alebo v zahraničí? 

27. Aké sú výhody a nevýhody 
sociálnych sietí? Ako ich vnímate 
a používate vy a vaša rodina? 

28. Myslíte si, že je správne, keď 
profesionálni športovci zarábajú 
milióny? 

29. Ako podľa vás vyzerá ideálna 
rodina? Popíšte.  

30. Myslíte si, že smartfóny znižujú 
alebo zvyšujú našu 
produktivitu? 

31. Keby ste mali možnosť niečo 
zmeniť vo svojom byte/dome, čo 
by to bolo?   

32. Myslíte si, že to, čo má človek 
oblečené, má naňho alebo jeho 
okolie nejaký vplyv?  

33. Viete si predstaviť, že by ste sa 
mali presťahovať do zahraničia? 
Ak by ste si museli vybrať nejakú 
destináciu, kde budete žiť (mimo 

ČR a SR), kde by to bolo a prečo?  

 

 

 

 

 

 

 

34. Aké sú pravidlá stolovania vo 
vašej krajine, stretli ste sa aj s 
inou kultúrou stolovania?  

35. Ako by ste motivovali 

kamarátku, aby zotrvala a učila 
sa cudzí jazyk aj naďalej?  

36. Aký je váš názor na vreckové? 
Myslíte si, že je správne, aby 
rodičia dávali deťom vreckové? 
Ak áno, v akej výške?  

37. Máte pocit, že na vás vaša rodina 
robí (alebo v minulosti robila) 
nátlak, aby ste sa správali 
určitým spôsobom?  

38. Čo je podľa vás lepšie, byť 
jedináčik alebo mať súrodenca? 
Popíšte výhody a nevýhody.  

39. Myslíte si, že je dôležité, aby páry 
vstupovali do manželstva alebo 
stačí, keď spolu iba žijú?  

40. Myslíte, že sociálne média 
spôsobujú, že ľudia sa cítia 
osamotení? Uveďte príklady z 
vlastnej skúsenosti alebo o 

vašich známych.    
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41. Myslíte si, že ľudia v dnešnej 
dobe pracujú viac ako tomu bolo 
za čias našich rodičov, starých 
rodičov?  

42. Myslíte si, že sny majú nejaký 
význam? Pamätáte si svoje sny? 
Porozprávajte o nejakom 
nedávnom sne.  

43. Akú radu by ste dali svojmu 

mladšiemu “ja” do života? 

44. Ako by sa zmenil svet, keby 

zrazu zo dňa na deň prestali 
existovať sociálne siete?  

45. Aký je podľa vás recept na 
úspešné partnerské vzťahy? 
Porozprávajte o niekom v okolí, 
kto má podľa vás najkrajší vzťah 
s partnerom/partnerkou.  

46. Čo vám pomáha zbaviť sa stresu? 
Porozprávajte o nedávnej 
situácii, kedy ste boli naviac pod 
stresom.  

47. Ktoré tri slová vás najlepšie 
vystihujú? Prečo? A akými troma 
slovami by vás opísali vaši 
blízki?  

48. Čo si myslíte o tetovaní? Dali by 
ste sa potetovať? 

49. Aké je vaše obľúbené číslo? 
Veríte, že nám šťastné číslo môže 
skutočne priniesť šťastie?  

50. Chceli by ste presne vedieť, čo 
vás v budúcnosti čaká? Čo 
konkrétne by vás zaujímalo 
najviac?  

51. Čoho ste sa báli, keď ste boli 
dieťa? Zostal vo vás nejaký 
strach z detstva až dodnes?   

52. Sú diéty vhodné pre naše 
zdravie? Skúsili ste už niekedy 
nejakú diétu?  

53. Chceli by ste sa dožiť 100 rokov?  

54. Máte nejaký recept na to, ako byť 
fit a udržať sa vo forme? Ak nie, 
povedzte 3 tipy, ktoré sa 
najčastejšie opakujú v médiách. 

55. Myslíte si že jesť 5x denne je 
lepšie ako 3x?  

56. Venujete sa nejakému športu? 
Ako často? Prečo ste si vybrali 
práve tento druh športu?  

57. Aké máte dnes plány? Čo sa bude 

musieť udiať na to, aby ste si 
večer povedali, že to bol 
skvelý/úspešný deň? 

58. Aká je vaša obľúbená 
internetová stránka? Kúpili ste si 
už niekedy niečo online? 

59. Akú vlastnosť/talent by ste 

chceli mať?  

60. Aké jedlo ste nikdy v živote 
nejedli, no chceli by ste ho 

ochutnať? (alebo aké by ste nikdy 
v živote neochutnali) 

61. Ak by ste zajtra prišili do práce a 
dozvedeli by ste sa, že ste práve 
dostali tri dni plateného voľna, 
čo by ste v tom momente 
urobil?  Ako by ste ich strávili?  
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62. Zažili ste v živote nejakú trápnu 
situáciu? Čo to bolo?  

63. Kedy naposledy ste niekomu 

povedali vetu: “Ja som ti to 
hovoril!” Pri akej príležitosti?  

64. Ak by zvieratá mohli rozprávať, 
čo by vám povedal váš domáci 
miláčik? 

65. Už ste si niekedy kúpili nejakú 
vec, pri ktorej ste vzápätí 
oľutovali, že ste na ňu minuli 
toľko peňazí a vlastne ste ju ani 
nepotrebovali/nechceli?  

66. Aký najkrajší/najhorší 
kompliment ste kedy dostali?  

67. Ak by ste teraz dostali 100.000 

eur (2,5 mil. CZK) na rozbehnutie 

nejakého biznisu, čo by to bolo?  

68. Je niečo, čo vo svojom živote 
ľutujete? Ak áno, ako by váš život 
vyzeral, keby sa táto jedna vec 
zmenila?  

69. Porozprávajte o svojom prvom 
telefóne alebo počítači. Ako ste sa 
vtedy cítili a čo bolo pre vás 
najťažšie sa naučiť?  

 

 

 

 

 

70. Pozeráte televíziu alebo skôr 
filmy z internetu? Nevadí vám v 
televízii reklama?  

71. Čo máte radšej: hory alebo more? 
Keby ste sa mohli presťahovať k 
moru, išli by ste? 

72. Popíšte epizódu nejakého 
seriálu/podcastu/knihu/film. 

Prečo ste si vybrali práve tento 

seriál, podcast, knihu…? 

73. Zhrňte článok, ktorý ste čítali. 
Aký máte naň názor?  

74. Predstavte si známeho, ktorý 
nevie, ako funguje nejaké 
zariadenie/vec, ktorej vy naopak 

rozumiete. Dotyčný sa vám 
kladie množstvo otázok a čaká 
na ne odpoveď (napr. ako 

funguje kávovar, ako naladiť 
televíziu atď.) 

75. Popíšte náplň svojej práce, ako 
keby ste zaškoľovali nového 
zamestnanca, ktorý bude robiť to 
isté.   

76. Napíšte/prerozprávajte svoj 
životopis – svoje doterajšie 
pracovné skúsenosti.   

77. Popíšte, ako ste sa doteraz učili 
jazyk a ako to plánujete robiť v 
budúcnosti. 

78. Nájdite si fotku v galérii mobilu a 
popíšte, čo sa v danej situácii 
dialo. Porozprávajte aj okolnosti 
danej situácie: čo sa stalo pred 
fotkou a po nej? Ako ste sa cítili? 
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79. Popíšte postup prípravy svojho 
obľúbeného jedla, prípadne 
posledného jedla, čo ste 
pripravovali. 

80. Keď idete po ulici alebo ste v 

prírode, popíšte, čo vidíte okolo, 
napr. okolie a krajinu, 

okoloidúcich ľudí, počasie, čo 
práve robíte a kam idete. Ak 
momentálne nikde nie ste, 
predstavte si svoju poslednú 
prechádzku alebo cestu niekam.  

81. Popíšte svoju poslednú 
dovolenku alebo výlet.  

82. Porozprávajte o svojich 
vysnívaných cestovateľských 
destináciách.  

83. Predstavte si, že vytvárate 
detailný návod na nejakú bežnú 
činnosť, napr. make-up, 

obliekanie, chystanie detí do 
školy – popíšte čo najdetailnejšie 
každý krok.  

84. Spomeňte si na nejakú 
zaujímavú konverzáciu, ktorú 
ste nedávno mali a ktorá vás 
bavila, a zhrňte všetky hlavné 
myšlienky, ktoré v nej padli 
(napr. o vzťahoch, vegánstve, 
sociálnych sieťach, nejakej 
nedávnej udalosti z médií) 

85. Popíšte, ako by vyzeral váš 
ideálny deň.  

86. Keby ste mohli na jeden deň žiť 
život niekoho iného, koho by ste 
si vybrali? 

87. Popíšte nejakú trasu (napr. od 
vás z domu do práce, do obchodu, 
na vrchol hory...) 

88. Keby ste sa mohli stretnúť s 
niekým slávnym, s kým, prečo, a 
čo by ste sa ho opýtali? 

89. Predstavte si, že sa ráno zobudíte 
a zistíte, že viete plynule 
rozprávať a písať po japonsky/po 

arabsky/po _________ (doplňte si 
jazyk). Čo by ste urobili ako 
prvé? Ako by sa zmenil váš 
doterajší život? Zostali by ste 

pracovať tam, kde pracujete 
teraz?   

90. Radi riskujete? Alebo ste skôr 
opatrný človek? Predstavte si, že 
ste v tej istej práci už 10 rokov 
(máte svoju istotu)  a zrazu sa 

objaví ponuka “snov”  Zobrali by 

ste ju? Za akých okolností by ste 
boli ochotný zariskovať? Aká 
práca by to musela byť?  

91. Získali ste už v živote nejaké 
ocenenie? Ak by ste mali nejaké 
získať, za čo by to bolo? Popíšte, 
kde by ste si toto ocenenie chceli 

prevziať, ako by vyzeral tento 
váš “veľký deň”.  

92. Keď sa pozriete okolo seba, ste 

spokojný s tým ako žijete a kde 
žijete? Ak by ste mohli vo svojom 
živote niečo zmeniť (napr. 
presťahovať sa, rozviesť sa, začať 
niečo nové študovať), čo by to 
bolo? Ako by sa zmenil váš život, 
ak by ste urobili túto veľkú 
zmenu?  
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93. Kto je podľa vás celebrita? Chceli 
by ste sa ňou stať? Prečo? Ako by 
sa zmenil váš doterajší život?  

94. Keby ste museli narýchlo odísť a 
zobrať si so sebou iba 5 vecí, 
ktoré by to boli? Popíšte ich a 
povedzte čo pre vás znamenajú.  

95. Na čo ste vo svojom živote 
najviac pyšný? Za čo vás ľudia 
obdivujú? Čo si na sebe najviac 
vážite?  

96. Čo si myslíte o ľuďoch, ktorí majú 
piercing? Prečo sa podľa vás 
ľudia rozhodnú pre  piercing? Za 

akých okolností by ste boli 
ochotný dať si piercing? 

97. Idete do baru a tam uvidíte muža 
svojej najlepšej kamarátky v 
objatí inej ženy. Čo urobíte? 
Poviete to kamarátke? Ak nie, 
prečo? Ak áno, ako jej to poviete?  

98. Predstavte si, že večer pred 
spaním si zoberiete denník a 
popíšete si, čo ste dnes zažili. Čo 
sa vám podarilo a s čím ste 
naopak nespokojný a mohli ste to 
urobiť ináč. Čo by ste zmenili, ak 
by ste mohli?    

99. Máte nejakú fóbiu? Čoho sa 
bojíte? (pavúkov, výšky, 
tmy….atď.) Čo by ste poradili 
človeku, ktorý bojuje s takouto 
fóbiou?  

100. Čo robíte, aby ste sa udržali vo 
forme? Je podľa vás fyzický 
vzhľad dôležitejší než charizma a 
intelekt? Prečo?     

101. Aký je váš vzťah s rodičmi? S 
kým si lepšie rozumiete? S 
mamou alebo otcom? Ak by ste 

na tomto vzťahu mohli niečo 
zmeniť, čo by to bolo

 


