
 
  
 
 

 

 

Lopaty a vykořisťovatelé zvou do pracovního světa s humorem a 
nadsázkou. 

Jaroslav Kuboš se jako autor pustil do zkoumání pracovního prostředí. Ostatně 

v práci každý z nás tráví třetinu svého produktivního života, a tak je co a proč 

zkoumat. „Ve firmách nebo na úřadech se odehrává jeden z největších zápasů 

našich životů. Mělo by nám proto velmi záležet na tom, zda si ho užijeme, jak 

inspirujícími lidmi se obklopíme a jaký bude mít výsledek,“ říká Kuboš. Svá 

pozorování shrnul v knize, která si neklade nároky velkých románů, zato však 

chce své čtenáře pobavit. Většina z nás se v ní totiž určitě najde.  

 

Při psaní se autor snažil do extrémů vyhnat dva stereotypy, postavu Vykořisťovatele a postavu 

Lopaty. Tedy dvou protipólů, které se podle Kuboše skutečně v našem pracovním světě vyskytují 

a potkávají se na stejných pracovištích, i když každý vidí svět úplně jinak a z vlastní omezené 

perspektivy. Kuboš sám se přitom identifikuje jako „genetická mutace Lopaty i Vykořisťovatele“. 

A také v jeho knize se nakonec ukáže, že nic v životě není tak černobílé, jak by se mohlo při 

stereotypním zjednodušení zdát.  

 

„Realita mě často usvědčovala z toho, že jsem ve své knize přeháněl jen málo. Určitě znáte 

zaměstnavatele, který svévolně dluží na výplatách, vyhodí třicetiletou sekretářku jako přestárlou 

nebo ničí životní prostředí kvůli zisku. A naopak zaměstnance, který se chlubí, jak si v práci 

odpočine, občas něco ukradne a vlastně mu na ničem nezáleží,“ říká debutující spisovatel. 

 

Jeho cílem je na situaci ve firmách poukázat a možná se také pokusit překlenout zdánlivě 

nepřekonatelné propasti. Každá kapitola má navíc vyústění v podobě komentáře ještě třetí 

osoby, která dodá celému sporu další rozměr a funguje i jako jakési smíření. Jaroslav Kuboš 

přitom říká, že jeho kniha má ambici rozesmát a pobouřit úplně každého čtenáře.  

 

„Mám za to, že jedna humorná situace může na problémy ve firmách ukázat lépe než stovky 

suchých vět. Do knihy jsem sice posbíral spoustu historek ze svého okolí, v nemálo z nich jsem 

ovšem hlavním aktérem. A to jak na straně Lopaty, tak na straně Vykořisťovatele. Nestřílím si 

tedy jen z ostatních, ale zhusta taky sám ze sebe,“ přiznává brněnský autor, který v současné 

době vede firmu Navigo3, vyvíjející software zařízení pro jiné firmy.  

 

V případě, že budete mít o jeho novou knihu zájem, rád vám ji poskytnu jako recenzní výtisk či 

recenzní PDF. Samozřejmě se také pokusím zprostředkovat kontakt na autora v případě, že byste 

měli zájem o rozhovor. 

 

Uvedení knihy se bude konat 22. září v 17.30 hod. v Knihkupectví Barvič a Novotný na České ulici 

167/13 v Brně. (https://www.facebook.com/events/2342342912585607). Kmotrou Lopat a 

Vykořisťovatelů bude spisovatelka Petra Dvořáková. Na akci jste srdečně zváni.  
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