
Rozbor básně 
 

Jan Skácel 

Dobré věci 
Z těch dobrých věcí miluji oheň 

a černé stříbro hvězd 

za opaskem noci 

 

Černé stříbro a stará slova 

kterými pasovali na rytíře: 

Snes tyto tři údery a žádný víc 

 

Z těch dobrých věcí miluji den, 

kdy jaro klade uzdy na dobré koně, 

modré uzdy 

a růžová sedla. 

Každého roku se vrací, 

jaro je dobrý úmysl. 

 

Z těch dobrých věcí miluji naši lásku, 

tu starou 

která nerezaví 

a říkám Ti znova a znova: 

Je včera, 

bude dnes 

a byla zítra. 

 

Snes tyto tři údery a žádný víc. 

 

1) Informace o autorovi – každý z Vás si už jistě hledal – předminulý týden. 

2) Tato báseň je lyrická. (Kdyby nebyla, může být epická nebo lyricko-epická) 



3) Obsahuje 4 sloky a je zakončená jedním samostatným veršem. Sloky obsahují 3-7 veršů 

4) Báseň nemá rým (Kdyby měla, napíšete jaký) 

5) Báseň se jmenuje Dobré věci a skutečně vyjmenovává dobré věci, které autor vidí v ohni, 

lásce, v jaru, v rytířství. (Zde vysvětli, jak a proč se báseň jmenuje) 

6) Opakování – báseň obsahuje opakování – celkem tři sloky začínají veršem a slovy: Z těch 

dobrých věcí miluji… 

7) Básnický přívlastek – podtržený zeleně 

8) Metafora – podtržena červeně 

9) Metonymie – je podtržena vlnovkou 

10) Personifikace – je podtržena dvojitě 

11) Celkové vyznění básně – kdyby báseň byla epická, popíšete děj, u lyrické básně se musíte 

zamyslet nad jejím významem. V této lyrické básni básník vyzdvihuje lásku jako dobrou věc, 

dokážeme si představit, jak autor někde uprostřed noci sedí u ohně a těší se z toho, že mu 

nohy zahřívá teplo z ohniště, že vidí na hvězdy a že vedle něj sedí bytost, kterou má rád. 

Zmatení času na konci básně naznačuje, jak je prožitek z té noci se stříbrnými hvězdami silný.  

12) Můj názor: tuto báseň mám ráda, ale nemyslím si, že ji někdy úplně pochopím. I po několika 

letech v ní znovu objevím něco nového. Je krátká, ale těžká. 


