
Společensky 
Odpovědný  
Leadership 



V minulosti byla práce o svalech, 
v současnosti je o mozku 
a v budoucnu bude o srdci.  

— CEO, London School of Economics 



Lídři nesou aktivní a konstruktivní 
odpovědnost za společnost a 
komunity, ve kterých jejich byznys  
působí.  
 
Musíme si pokládat si otázky, co náš 
byznys dělá s touto společností.  
 
Jaký má vliv na komunity a život lidí? 
 
Jakým způsobem vytváříme 
hodnoty?   
  



Lídr přichází  
do společnosti s nabídkou služby 

Lidé, stakeholders, podpora, vztahy, prostředí, EQ,AQ, 
morální kompas  

Změna role lídra  



Odpovědnost vyžaduje odvahu 

Moudrost 

Umírněnost 

Spravedlnost 

Statečnost 



Odvaha není pouze ctnost,  
ale je mírou všech ctností  
v okamžiku zkoušky.  
Díky odvaze je možné,  
abychom projevili  
všechny ostatní ctnosti. 

— C. S. Lewis 



Kultura a lídrovství  
Jsou odrazem úrovně 
vědomí lídrů   



Mapa vědomí | David Hawkin 
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Levels of Consciousness Motivation/ Fear Stages of Development Stages of Evolution 

Visionary Leader 
SERVICE TO HUMANITY                    Satisfying your need for 
selfless service 

Serving 

External Cohesion  
(Cooperating with others in 
alliances, for the common 

good) 

Mentor/Partner Leader 
COLLABORATION WITH CUSTOMERS & LOCAL COMMUNITY                          
Satisfying your need to make a difference 

Integrating 

Inspirational Leader 
DEVELOPMENT OF INTERNAL COMMUNITY Satisfying your 
need to find meaning and purpose 

Self-Actualising 

Internal Cohesion 
(Aligning with your true, 

authentic self) 

Facilitator/Influencer 
CONTINUOUS RENEWAL                   Satisfying your need for 
freedom and autonomy 

Individuating 

Performance Manager 
PRIDE IN PERFORMANCE                 Satisfying your need to feel 
good about yourself I am not enough 

Differentiating 

Personal Mastery 
(Becoming viable and 

independent) 

Relationship Manager 
RELATIONSHIPS SUPPORTING ORGANISATIONAL NEEDS                
Satisfying your need for love and belonging        I am not loved 
enough 

Conforming 

Crisis Manager 
FINANCIAL STABILITY & ORGANISATIONAL GROWTH                                           
Satisfying your security and physiological needs I don’t have 
enough 

Surviving 

Evolutionary Leadership 

Evolutionary Leadership Model  Copyright Barrett Values Centre 



Kultura a lídrovství  
měnící se svět vyžaduje nový lídrovský 
styl s důrazem na společenský dopad 
a odpovědnost za společné dobro. 



Kultura 
nové měřítko a konkurenční    
hodnota a firemní výhoda  
 
 
 
 
Růst, Integrita, důvěra, obtížné 
rozhovory, hledání, upřímnost,   



Odpovědný leadership / 5 dimenzí   

Představivost 

Odpovědnost  

Awarness 
Uvědomění  

Činnost / 
Konání  

Vize  

Osobní  
Firemní 
Společenská 



Uvědomění 
I: Jak se mohu lépe poznat?  
F: Jak mohu posílit povědomí o tom, 
co se děje ve firmě, jak posílit 
transparentnost?  
S: Jak si mohu být více vědomý 
toho, co se děje kolem mě?  



Odpovědnost 
I: I když nemohu vyřešit všechny problémy 
světa, jak mohu udržovat a rozšiřovat vlastní 
pocit odpovědnosti jako lídra?   
F: Jak mohu být odpovědný za negativní 
dopady našeho byznysu a chování firmy – a 
posílit odpovědnost a udržitelnost, jak lépe 
rozhodovat na všech úrovních?   
S: Jak zajistit, aby měla firma absolutně 
pozitivní dopad na společnost.  



Komplexita  
Časté změny 
VUCA 

Psychologické 
bezpečí 
důvěra, empatie, jasnost, 
otevřenost, sociální citlivost, 
respekt, emoce, smysl 

Zvyšují 
úzkost 

Snižují 
důvěru 

Oslabují 
vztahy 



Odvaha je to, co je potřeba, 
abychom se zvedli a mluvili; 
odvaha je také o tom, 
abychom věděli, kdy si 
sednout a naslouchat. 
Odvaha je sestrou svobody 
a  odpovědnosti.  
 — Sir Winston Churchill 



Dělejme byznys a pečujme o lidi a 
společnost a planetu. 
Pěstujme lidskost. Je to naše kvalita. 
Máme volbu jak vedeme a jak žijeme.  
Do práce přinášíme sebe.  
Mějme odvahu se vydat na cestu. 
Odpovědnost za naší kolektivní DNA 
máme všichni. 
Buďme změnou, kterou chceme 
vidět!  

Dobro je pro všechny  



Change to Dare 

katarina.schapiro@katarinaschapiro.com 

www.katarinaschapiro.com 

www.couragejourney.com 

Katarina Emma Schapiro 



Skutečný život začíná 
na okraji komfortní zóny 

Komfort  Odvaha 



Povinností lídra je prozkoumat svůj život, 
setkat se se svou nedokonalostí, bolestí 
a křehkostí – pochopit je a integrovat  

Leading from 
Hurt  

Leading from 
Heart Brené Brown 



Na konci dne, na konci týdne, 
na konci života chci říct, že jsem 
přispěl více, než jsem kritizoval.  

Kritika 
a sebeobhajoba 

Zariskovat 
a přispět  



Vnímat strach, 
a přesto konat 

Následovat 
své srdce  

Ustát obtížné 
situace 

Stát si za svým 
názorem  

Udělat to, 
co je správné 

Snášet utrpení  
a nesnáze důstojně  
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Toho, kdo podstoupí riziko, 
postaví se světu a čelí mu s 
odvahou, čeká obrovská 
odměna. Touto odměnou je 
sebeúcta.“ – Věra Čáslavská 



Odvaha je nakažlivá. 
Když statečný člověk 
zaujme pevný postoj, záda 
ostatních se také napřímí. 

— Billy Graham 


