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Anotace

Tato diplomová práce se zabývá vývojem mediálního obrazu Dagmar Damkové 

mezi lety  2003–2017.  Damková je bývalá fotbalová rozhodčí, která v roce 2003 jako 

první žena řídila zápas v české 1. lize mužů. V ryze maskulinním prostředí se dokázala 

prosadit,  profesně se jí dařilo a byla populární u veřejnosti  i  médií.  Stala se jednou 

z nejlepších ženských sudích na světě a pískala prestižní zápasy největších zahraničních 

akcí. V roce 2011 ukončila kariéru rozhodčí a začala se věnovat funkcionářské dráze. 

Mimo jiné se stala předsedkyní komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky, 

za  výkony  sudích  nesla  přímou  odpovědnost  a ze  strany  médií  byla  tudíž  často 

kritizována.  V  té  době  už  byl  navíc  veřejnosti  známý  její  vztah  s vlivným  ale 

kontroverzním funkcionářem Romanem Berbrem, což zájem médií o její osobu ještě 

umocnilo.  Po  odchodu  z  komise  rozhodčích  se  Damková  trochu  stáhla  do  ústraní 

a sdělovací  prostředky o  ní  už  tak  často  nereferují.  Výzkumná  část  práce  obsahuje 

kvalitativní analýzu mediálních textů publikovaných v pěti obdobích profesní kariéry 

Dagmar Damkové. Součástí této diplomové práce jsou také rozhovory s novináři, kteří 

se  dlouhodobě  věnují  českému  fotbalovému  prostředí  a  mimo  jiné  tématům 

souvisejícím  právě  s  Dagmar  Damkovou. Na  několik  otázek  nám  v  rozhovoru 

prostřednictvím emailové korespondence odpověděla také přímo Dagmar Damková. 

Annotation

The  main  topic  of  this  diploma  thesis  is  the  development  of  Mrs.  Dagmar 

Damková media image between 2003–2017. Mrs. Damková is a former football referee 

and became the first woman who managed a football match in the Czech 1st Men's 

League in 2003. She has been professionally successful and popular with the public and 

the media in a purely male environment. She has become one of the world's best female 

referee and has been managing the prestigious games of the biggest foreign events. She 

ended her career as a referee in 2011 and began her new career path as a functionary. 

Besides  this,  she  became  a  chairwomen  of  the  Committee  of  the  Referees  of  the 

Football Association of the Czech Republic. She was directly responsible for the actions 

of the referees, and was therefore often criticized by the media. Her relationship with 



the influential but controversial functionary Roman Berbr was also known to the public 

at  that  time,  which  has  increased  the  interest  of  her  person  from the  media.  Mrs. 

Damková had withdrawn from the public after leaving the Refereeing Commission and 

the  media  did  not  refer  to  her  so  often.  The  research  part  of  the  thesis  includes 

qualitative  analysis  of  the  media  texts  which  were  published  in  five  periods  of 

professional career Dagmar Damková. This diploma thesis also includes interviews with 

journalists who have been interested in the Czech football environment for a long time 

and have been related to Dagmar Damková. Dagmar Damková also answered a few 

questions in an interview conducted by email.
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Keywords

football, referee, Dagmar Damkova, media image, framing, qualitative analysis

Title/název práce

The development of Dagmar Damkova´s media image in 2003–2017



Poděkování

Na tomto místě bych předně rád poděkoval Phdr. Alici Němcové Tejkalové, Ph.D. za 

její  cenné  rady,  vstřícnost,  trpělivý  přístup  a  odborné  vedené  práce.  Také  bych  rád 

poděkoval  novinářům  Luďku  Mádlovi  a  Štěpánu  Filípkovi  za  jejich  čas  a  ochotu 

absolvovat rozhovory přínosné pro dotvoření kontextu problematiky, které se v práci 

věnujeme. V neposlední řadě mé poděkování patří i Dagmar Damkové za to, že si i přes 

svůj časově náročný program našla volnou chvíli a alespoň elektronicky mi odpověděla 

na několik dotazů.



OBSAH

ÚVOD................................................................................................................................2
1.TEORETICKÁ ČÁST....................................................................................................4

1.1.Mediální produkty a jejich komunikační cíle ........................................................4
1.1.1.Mediální produkty a jejich význam.................................................................5
1.1.2.Mediální produkty a jejich obsah....................................................................6
1.1.3.Vztah mediovaných obsahů ke společnosti a k realitě....................................7
1.1.4.Mediální reprezentace a mediální obraz..........................................................7

1.2.Rámcování..............................................................................................................9
1.2.1.Definice rámcování.......................................................................................10
1.2.2.Typologie rámců............................................................................................11
1.2.3.Rámce ve zprávách a jejich identifikace.......................................................12
1.2.4.Limity ve výzkumu rámcování.....................................................................13
1.2.5.Rámcování ve sportovní žurnalistice............................................................15

1.3.Vztah médií a sportu.............................................................................................25
1.4.Mediální prezentace fotbalových rozhodčích.......................................................27
1.5.Dagmar Damková.................................................................................................32

2.METODOLOGICKÁ ČÁST........................................................................................35
2.1.Kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu.......................................................35

2.1.1.Analýza obsahu mediálních sdělení..............................................................36
2.1.2.Kvalitativní analýza obsahu..........................................................................36

2.2.Výzkumný vzorek.................................................................................................37
2.3.Vymezení reprezentativních období profesní kariéry D. Damkové v letech
2003–2017...................................................................................................................37
2.4.Stanovení výzkumné otázky a hypotéz.................................................................38

3.VÝZKUMNÁ ČÁST....................................................................................................38
3.1.Analýza.................................................................................................................39

3.1.1.1. období (1. 1. 2003–1. 1. 2005)..................................................................39
3.1.2.2. období (1. 1. 2008–1. 1. 2010)..................................................................47

3.2.3. období (1. 1. 2011–1. 1. 2012)..........................................................................51
3.2.1.4. období (1. 1. 2013–1. 1. 2014)..................................................................58
3.2.2.5. období (1. 1. 2016–31. 12. 2017)..............................................................64

3.3.Vizualizace výsledných rámců..............................................................................72
3.3.1.Obecné rámce................................................................................................72
3.3.2.Specifické rámce...........................................................................................73

3.4.Shrnutí...................................................................................................................74
ZÁVĚR............................................................................................................................77
SUMMARY.....................................................................................................................78
POUŽITÁ LITERATURA..............................................................................................79
SEZNAM PŘÍLOH.........................................................................................................86
PŘÍLOHY........................................................................................................................86

1



ÚVOD
Prostředí fotbalu je z hlediska genderu výrazně maskulinní. Fotbalový svět je do 

značné míry uzavřenou skupinou, do níž mají ženy vstup velice ztížený. Existuje jen 

málo žen, které tento stereotyp alespoň z části vyvrací tím, že se v tomto specifickém 

prostředí  prosadily a  získaly významnější  funkci.  Jednou z těchto výjimek je  Češka 

Dagmar Damková.

Damková je bývalá fotbalová rozhodčí, která v roce 2003 v osmadvacet letech 

jako první žena odřídila utkání v první české lize mužů. Postarala se tak o obrovské 

pozdvižení, protože alespoň v českém prostředí zbořila tabu o tom, že ve fotbale není 

místo  pro ženy.  Nakonec  v nejvyšší  soutěži  mužů  působila  s  přestávkami  osm let. 

Reakce na její rozhodcovskou kariéru byly samozřejmě dvojí, možná překvapivě ovšem 

převažovaly ty pozitivní. Bývalá učitelka angličtiny z Plzně se stala jednou z nejlepších 

ženských sudí na světě a řídila řadu prestižních klubových i mezistátních zápasů žen. 

Mimo  jiné  se  v  roce  2007  zúčastnila  mistrovství  světa  ve  fotbale  žen  v Číně  či 

rozhodovala finále ženského fotbalového turnaje na letních olympijských hrách 2008 

v Pekingu.

V roce 2011 kariéru rozhodčí ukončila, protože se jako vůbec první žena stala 

členkou  rozhodčích  Unie  evropských  fotbalových  asociací,  později  byla  jmenována 

předsedkyní ústřední komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky. V té době 

už byl  veřejnosti  znám vztah Damkové s kontroverzním funkcionářem a současným 

místopředsedou FAČR Romanem Berbrem. Rozhodčí  navíc vytvářeli  řadu skandálů, 

kupili jednu chybu za druhou, za což Damková samozřejmě nesla přímou odpovědnost. 

V  roce  2013  se  stala  první  ženou,  která  získala  post  ve  výkonném  výboru  české 

a československé fotbalové asociace. O tři roky později skončila v komisi sudích, od té 

doby  působí  jako  členka  komise  rozhodčích  UEFA i  FIFA (Mezinárodní  federace 

fotbalových asociací) a je také prezidentkou ženského fotbalu FAČR.

Do této chvíle se vztahem mezi Dagmar Damkovou a její mediální reprezentací 

v rámci odborné publikace nikdo nezabýval. Damková hrála dlouhou dobu významnou 

roli v českém fotbale. Média se o ni intenzivně zajímala i proto, že do té doby žádná 

jiná  žena  neměla  v  českém  fotbale  takový  vliv,  což  ostatně  platí  dodnes.  Z  dříve 
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sympatické  a  oblíbené  rozhodčí  se  však  Damková  postupem času  stala  pro  mnohé 

součástí a de facto jedním ze symbolů zkaženého prostředí v českém fotbale. I z tohoto 

důvodu považuji za zajímavé zpracovat diplomovou práci o vývoji mediálního obrazu 

ženy  s  dlouhodobě  významnou  pozicí  v  jednom  ze  dvou  nejpopulárnějších  sportů 

v Česku.

Součástí přílohy diplomové práce je také trojice rozhovorů s informanty. Dva 

z nich jsou novináři, kteří se dlouhodobě věnují českému fotbalovému prostředí, dalším 

respondentem je přímo Dagmar Damková. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST

1.1. Mediální produkty a jejich komunikační cíle 

Mediální  produkty  je  možné  považovat  za  nejpatrnější  projev  mediální 

komunikace.  Jedná  se  o  pestrý  a  různorodý  soubor  výrobků,  které  média  nabízejí 

publiku.  Konzumenti  médií  tyto produkty vyhledávají  či  přijímají,  smiřují  se s  nimi 

a užívají je.1

Pamela Shoemakerová a Stephen Reese (1991) rozlišují pět úrovní faktorů, které 

formují charakter obsahu mediální produkce.2 Konkrétně vymezili rovinu individuální 

(např. podíl  pracovníků v médiích na konečné podobě mediovaného obsahu),  rovinu 

mediálních  rutin  (zvyklosti  panující  při  produkci  obsahů  apod.),  organizační  rovinu 

(vliv chování, uspořádání a organizační struktury mediálních organizací, stejně jako vliv 

rozhodovacích procesů, vztahů odpovědnosti a pravomoci), mimomediální rovinu (vše, 

co ovlivňuje práci na konečném produktu, od zdrojů informací přes zájmové skupiny až 

po  vládu  a  publikum)  a  rovinu  ideologickou  (vliv  společnosti  podmíněný  jejím 

hodnotovým a názorovým uspořádáním).

Mediálním  produktem  lze  nazvat  hraný  či  dokumentární  film  nabídnutý  do 

distribuce, případně do vysílání, televizní pořad, číslo novin, vydaný kompaktní disk, 

nahrané  DVD,  rozhlasový  pořad,  webovou  stránku,  facebookový  profil  firmy apod. 

Mediální produkt mohou představovat i celky větší a složitěji strukturované, například 

vysílání jedné rozhlasové či televizní stanice.3

V současné době je hlavním cílem mediální produkce v liberálnědemokratických 

společnostech zejména ekonomický profit. Z hlediska vztahu mezi produkty a uživateli 

však existuje řada dalších cílů, na jejichž základě je možné rozlišovat mediální produkty 

s cílem poskytnout informace, získat či přesvědčit konzumenta, pobavit jej, popřípadě 

ho esteticky a myšlenkově obohatit. V této souvislosti v médiích nacházíme produkty 

zaměřené  na  poskytování  informací  (př.  zpravodajství);  na  analýzu  politických, 

ekonomických  a  dalších  jevů  či  prezentování  názorů  a  argumentů  (př.  komentáře 

1 Jirák, J. a B. Köpplová. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. Str. 235.
2 Shoemaker, P. a S. Reese. Mediating the message: theories of influences on mass media content. 2nd 

ed. White   Plains, N.Y.: Longman, c1996. Str. 80.
3 Jirák, J. a B. Köpplová. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. Str. 237.
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a publicistika);  na  přesvědčování,  ovlivňování  či  manipulaci  (př. reklama 

a marketingové sdělení vůbec); na naplnění volného času a podporu odpočinku a zábavy 

(soutěže,  křížovky,  seriály,  estrády,  hry  apod.)  nebo  na  nabídku  hlubšího  zážitku 

(mediální  produkty  s  náročnější  estetickou  a  myšlenkovou  povahou  –  povídky 

v časopisech nebo multimediální tvorba v prostředí internetu).4

1.1.1.Mediální produkty a jejich význam

„Mediální  produkt  může  být  chápán  jako  něco  relativně  samostatného  

odděleného  od  původce  (média)  i  od  uživatele  (publika)  a  vystaveného  možnosti  

analýzy.“5 Produkt zpravidla existuje ve smyslově dostupné formě jako stabilní fyzický 

objekt – je vytištěný či nahraný, dá se opakovaně číst, poslouchat nebo sledovat. Pokud 

se zachoval, je možné ho archivovat.

Každý mediální produkt je materiálním a znakovým sdělením bez ohledu na to, 

jestli  je  vymezen  přirozeným jazykem,  filmovou řečí,  hudbou či  grafickou  úpravou 

a zprostředkován tiskem, vysíláním nebo jinou technologií.

Veškeré mediální produkty se nezávisle na své povaze a motivaci vzniku stávají 

sociálními a kulturními fakty. Vstupují do existence zavedených hodnot a postojů, které 

potvrzují, zpřesňují, zpochybňují nebo popírají. Odkazují k myšlenkovým konstrukcím, 

postojům a vyvolávají emoce. V tomto smyslu nabývá mediální produkt významu, který 

je součástí kultury a jazyka společnosti, v níž vznikl.6

Zvláštní kategorií o významu sdělení je obsah, tedy to, o čem sdělení je, a jak se 

jeví. Obsah je jednou z klíčových kategorií při výkladu mediálních sdělení. Pohybuje se 

na přechodu mezi smyslovým vnímáním sdělení, jeho významem a jeho interpretací. 

Výklady o obsahu mediálního produktu vycházejí z poznání, že každý tento produkt 

něco představuje, zobrazuje, zachycuje a reprezentuje, ať prostřednictvím přirozeného 

jazyka,  nebo  pomocí  nějakého  zobrazovacího  kódu.  Tyto  komponenty  se  vážou 

k sociálnímu  a  kulturnímu  prostředí,  v  němž  vznikly,  a  lze  je  zařadit  do  nějakého 

kontextu, popř. je asociovat s jinými produkty.

4 Jirák, J. a B. Köpplová. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. Str. 243–244.
5 Tamtéž. Str. 245.
6 Tamtéž. Str. 247–248
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1.1.2.Mediální produkty a jejich obsah

„Mediální  produkt je komplexní,  vnitřně uspořádaný a hierarchizovaný celek  

komponovaný v  několika vzájemně provázaných rovinách.“7 Každý takto definovaný 

produkt (např. novinová zpráva, výtisk časopisu, fotografie, hudební nahrávka, televizní 

soutěž, film aj.) je složen z prvků, které jsou určitým způsobem vybrány a uspořádány 

a tvoří  celek.  Komponenty  tvořící  každý  mediální  produkt,  způsoby  jejich  výběru 

a uspořádání znázorňují obsah mediálního produktu.

Shoemakerová  a  Reese  (1991)  obsahem  rozumí  „úplný  kvantitativní  

a kvalitativní  rejstřík  verbálních  i  vizuálních  informací  distribuovaných  masovými  

médii – jinými slovy, prostě všechno, co se v nich objevuje“.8

Výklad  Shoemakerové  a  Reeseho  (Shoemaker–Reese  1991  cit.  in

Jirák–Köpplová 2015: str. 264–265) odkazuje k oběma směrům v analýze mediálních 

produktů, kvantitativní i kvalitativní analýze obsahu. Kvalitativní analýza mediálních 

sdělení se snaží vyhodnotit obsah z hlediska skrytých charakteristik, k jejichž rozkrytí je 

nutná znalost širšího historického a sociálního kontextu. V tomto směru je kvalitativní 

metoda  více  analýzou  významu  sdělení.  Oproti  tomu  kvantitativní  rozbor  směřuje 

k jasně pojímané kategorii obsahu.

Základním problémem výzkumu obsahu mediálních sdělení je vztah mezi tímto 

obsahem a naší „přirozenou“ realitou, v níž žijeme. Tradice studia  mediálního obsahu 

vychází z představy, že primární je pro nás každodenní mimomediální realita, která pro 

média znamená zdroj inspirace. Touto optikou představuje mediální obsah více či méně 

odpovídající  obraz  této  primární  každodenní  reality.  Tento  přístup  si  klade  otázku, 

nakolik  je  mediální  reprezentace  primární  reality  zkreslená,  případně  jak  moc  toto 

zkreslení ovlivňuje představu lidí o světě, v němž žijí. V perspektivě tohoto pojetí média 

jako by ovládala nebo kontrolovala vnímání  mimomediální reality, protože nabízejí její 

jakýsi obraz.

V této souvislosti je historicky významný model „sociální konstrukce reality“

(Berger–Luckmann  1999).  Tento  koncept  je  založen  na  představě,  že  svět,  který 

prožíváme jako reálný,  daný či  „přirozený“,  je  ve  skutečnosti  jako takový budován 

7 Jirák, J. a B. Köpplová. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. Str. 261.
8 Shoemaker, P. a S. Reese. Mediating the message: theories of influences on mass media content. 2nd 

ed. White Plains, N.Y.: Longman, c1996. Str. 4
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a potvrzován  (konstruován)  v sociální  praxi  realizovaných  mocenských  vztahů, 

hodnotových škál,  soudů, mýtů apod. Média pak tuto konstrukci nějakým způsobem 

reprezentují, popřípadě se přímo podílejí na jejím konstruování.9

1.1.3.Vztah mediovaných obsahů ke společnosti a k realitě

K základním  otázkám  mediálních  studií  patří  vztah  mezi  mediální  produkcí 

a mimomediální realitou. Při popisu obsahů mediálních produktů stojí na jedné straně 

mediální  skutečnost,  tedy vše,  co se objevuje v médiích a  co se stává součástí  naší 

zkušeností?.  Na  druhé  straně  je  skutečnost  sociální,  tedy  to,  co  každému  svému 

příslušníkovi  náležícímu  k určité  sociální  skupině  nabízí  společnost  jako  představu, 

podle níž si vykládá svět kolem sebe.  Obě tyto skutečnosti  jsou neustále vytvářené, 

potvrzované a opravované společenskou praxí, jsou kulturně a historicky podmíněné.10 

Jedná  se  v podstatě  o  sociálně  určené  konstrukce  reality  vznikající  tím,  jak  se  do 

konkrétních sdělení promítají příslušné abstraktní hodnoty, postoje a soudy. Skutečnosti 

sociální  i  mediální  se  navzájem  doplňují,  ovlivňují,  popírají  a  konkurují  si.  Tvoří 

podstatnou část zkušenosti, s jejíž pomocí se člověk vztahuje ke svému okolí, formuluje 

si  soudy o  ostatních  lidech,  odhaduje  svoje  šance  na  uplatnění  ve  společnosti  atd. 

Studium obsahů mediálních produktů a významů vytvořených médii pomáhá zjišťovat, 

jaká realita se zprostředkovaně stává součástí naší zkušenosti.

1.1.4.Mediální reprezentace a mediální obraz

Termín reprezentace nabývá v rámci mediálních studií v zásadě dvou významů: 

1) „Fakt, že mediální produkce předvádí v nějaké podobě svět, jak ho známe či jsme  

schopni a ochotni akceptovat.“ A současně: 2) „Skutečnost, že v tomto předvádění jsou  

abstraktním  –  tedy  ideologickým  –  pojmům (válka,  individualismus,  ženská  otázka,  

rodina, česká povaha, dobro apod.) dávány konkrétní podoby.“11

O  mediální  produkci  lze  uvažovat  jako  o  souboru  reprezentací  sociální 

skutečnosti  v mediální  produkci,  jde  o  nekonečný  proud převádění  obecných  soudů 

a představ v podobě konkrétních výjevů či údajů. To je podstatou mediální reprezentace.

9 Jirák, J. a B. Köpplová. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. Str. 265.
10 Tamtéž. Str. 269.
11 Tamtéž. Str. 271–272.
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Podle  Tomáše  Trampoty  (2006)  „mají  média  sklon  některé  aktéry  

zpravodajských příběhů znázorňovat určitým ustáleným způsobem, čímž vytvářejí jejich  

mediální reprezentace“.12 Tyto reprezentace se mohou různým způsobem lišit od reálné 

charakteristiky aktérů, a proto je podle autora důležité jejich medializovanou podobu 

zkoumat  a  sledovat.  Jednotlivé  typy  postav  jsou  ve  zpravodajství  opakovaně 

prezentovány v určitých situacích a ve vztahu k určitým tématům a událostem, které 

rámují vyznění jejich mediální reprezentace. 

Norman Fairclough (1995) definuje reprezentaci  jako  „proces,  který  probíhá 

v každém textu,  a to  simultánně s konstrukcí  vztahů a konstrukcí  identit“.13 Analýzy 

reprezentace  vycházejí  z představy,  že  média  pouze  neodráží  primární  realitu,  ale 

ustavují verze reality na základě sociálních pozic, zájmů a cílů těch, kteří je produkují.

Ačkoliv je sousloví „mediální obraz” v oblasti komunikačních studií a výzkumu 

médií poměrně hojně užíváno, význam tohoto termínu není v teoretických pramenech 

jednoznačně ukotven. V odborné literatuře bývá většinou koncept mediálního obrazu 

spojován se staršími a usazenějšími pojmy „obraz“, popř. „image“, se kterými jej řada 

publikací ne zcela správně zaměňuje (Cichosz 2003, Jeziński 2004, McGraw 2008 cit. 

in Volek 2013: str. 2).

Obraz představuje podobně široký a obecný termín jako médium. Obrazy jsou 

podobně jako média všudypřítomné a mají potenciál pojmout vše (Volek, 2013). Pro 

mediální obraz je ale podstatnější zobrazování, které prostřednictvím symbolů či znaků 

reprezentuje abstraktní kvalitu nebo ideu.  „Mediální obraz má povahu typyfikovaného  

(sic!),  zjednodušeného  symbolu  či  přesněji  znakové  sestavy  jako  reprezentace  

konkrétních  objektů  a  událostí,  do  kterých  se  promítají  představy,  postoje,  názory  

a zkušenosti jejích tvůrců a skrze ně i jejich konzumentů.“14

12 Trampota, T. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. Str. 91.
13 Fairclough, N. Media Discourse. Arnold, 1995. Str.  103–104.
14 Volek, J. Mediální obraz ve volební kampani In: 22. konference Člověk a média: Mediální obraz 

politiky(a) [online]. Praha: 18. 4. 2013 [cit. 2018-01-14]. Str. 2. Dostupné z 
https://www.researchgate.net/publication/286458644_Medialni_obraz_ve_volebni_kampani_Preziden
tska_volba_v_mediich_jako_ritualizovane_melodrama_o_hledani_aristokrata_plebejce
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1.2. Rámcování

Pojem  rámcování  se  užívá  v  souvislosti  s  komunikačními  disciplínami,  je 

vhodný jak pro zkoumání mediálního obsahu, tak ke studiu vztahů mezi médii a názory 

veřejnosti. Tento termín se literatuře používá v různém významu. Mimo jiné může být 

chápán jako jeden z vlivných způsobů, jakým mohou média formovat názor veřejnosti 

tím, že dochází k interpretaci událostí a problémů určitými způsoby.15

Za jednoho z průkopníku v oblasti  výzkumu rámcování je považován Erving 

Goffman (1974), který částečně navazuje zejména na studie Williama Jamese, Alfreda 

Schutze  či  Gregoryho  Batesona  zabývající  se  otázkami  reality  a  jejího  vnímání. 

V Goffmanově pojetí  je rámec slovo, které se používá k odkazu na takové základní 

prvky, jež je možné identifikovat.16 Rozlišuje tzv. základní rámce, které jsou primární 

a neopírají  se o žádný předchozí původní výklad. Tyto rámce následně dělí do dvou 

skupin na sociální rámce a rámce přírodní. Přírodní rámce mají čistě fyzikální charakter, 

nejsou ničím řízeny ani na ničem závislé a jsou determinovány pouze přírodními silami. 

Rámce sociální  oproti  tomu definují  skutečnosti,  které závisí  na lidské vůli,  záměru 

a motivaci člověka.17

Studie zabývající se rámcováním poukazují na dvě možné perspektivy nazírání 

na  tento  proces  –  pohled  psychologický  a  sociologický.  Psychologové  definují 

rámcování jako změnu v úsudku vyvolanou změnami v definici nebo výběru problému. 

Tyto argumenty nejčastěji  odkazují  k  pracím  Kahnemana a  Tverského (např.  1984). 

Z literatury zaměřené na psychologii je dobře známé, že způsob rozhodování člověka 

závisí na tom, jestli mu je předložená volba prezentována jako zisk, nebo ztráta. Jestliže 

člověk ve volbě spatřuje vidinu zisku, má přirozeně daleko větší chuť riskovat, než když 

si spíše uvědomuje riziko potenciální ztráty.18

Analogické efekty rámcování zkoumali někteří výzkumníci na základě rozdílů 

ve  formulacích  výzkumných  otázek  (Iyengar,  1996).  Například  sousloví  „lidé  na 

15 Vreese, C. H. de (2005). News framing: Theory and typology. Information Design Journal, Vol. 13 
(1), str. 51.

16 Goffman, E. (1974): Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper 
Colphon. Str. 11.

17 Tamtéž. Str. 22.
18 Kahneman, D. a A. Tversky (1984). Choices, Values, and Frames. American Psychologist, Vol. 39, str. 

341–350.

9



sociálních dávkách“ se ve veřejném prostoru setkává s negativnějšími reakcemi  a lidé 

mají  pro jeho reprezentanty méně pochopení  než  pro  občany označené jako „chudí 

lidé“. Řada jedinců rovněž hodnotí veřejné aféry na základě toho, jakým způsobem je 

rámcují média.19

Oproti  tomu zastáncí  sociologické větve vychází  především z prací  Batesona 

(1972) a Goffmana (1974) a jejich tendence soustředit se na příběhové linie, symboly 

a stereotypy v rámci mediální prezentace.20

Důsledky rámcování je možné sledovat na individuální a společenské úrovni. 

Jednotlivec  může na  základě  podlehnutí  vlivu  určitých  rámců  pozměnit  své  postoje 

k dané  problematice.  Na  společenské  úrovni  může  docházet  k  politické  socializaci, 

hromadným názorovým změnám či kolektivním akcím.21

1.2.1.Definice rámcování

Jedním z největších problémů ve výzkumu rámcování je nedostatečné vymezení 

jasné koncepce a také mnohoznačnost definice rámcování či konkrétních rámců.22

Podle  výsledků  výzkumu  Jörga  Matthese  (2009: str.  354–355),  který 

mj. zkoumal,  které  definice  mediálních  rámců  jsou  ve  veřejném diskursu  nejčastěji 

užívané,  má  největší  vliv  pojetí  rámcování Roberta  Entmana.  Následují  definice 

Gamsona a Modiglianiho, Gittlina a Iyengara.

Robert  Entman  (1993: str.  52–53)  definuje  rámcování  jako  výběr  některých 

aspektů  vnímané  skutečnosti  a  jejich  zvýznamnění.  Podle  Entmanovy  teorie  rámce 

definují problémy, diagnostikují příčiny, vytvářejí morální úsudky a nabízejí opravné 

prostředky.

Podobně  popisují  rámce  také  Gamson  a  Modigliani  (1989:  str.  3).  Rámce 

připodobňují k jakýmsi interpretačním balíčkům, které dávají význam určité události. 

V jádru  tohoto  balíčku  je  ústřední  organizační  rámec,  který  události  přikládá  smysl 

a naznačuje,  co  je  hlavním  problémem.  Díky  zdůraznění  některých  prvků  tématu 

19 Iyengar, S. (1996). Framing responsibility for political issues. The Annals of the American Academy, 
Vol. 546 (1), str. 61.

20 Iyengar, S. a A. Simon (1993). News coverage of the gulf crisis and public opinion. A Study of 
Agenda-Setting, Priming and Framing. Communication Research, Vol. 20 (3), str. 369.

21 Vreese, C. H. de (2005). News framing: Theory and typology. Information Design Journal, Vol. 13 
(1), str. 52.

22 Vreese, C. H. de (2012). New Avenues for Framing Research. American Behavioral Scientist, Vol. 56 
(3), str. 366.
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poskytuje rámec způsob, jak událost nebo problém pochopit.

Todd Gitlin (1980: str. 7) chápe rámce jako principy výběru, důrazu a prezentace 

složené z malých nevyslovených teorií o tom, co existuje, co se děje a na čem záleží.

Základem de  Vreesova  (2002:  str.  4  cit  in.  de  Vreese  2012:  str.  366)  pojetí 

rámcování je důraz na význam určitých aspektů tématu.

V analytické části diplomové práce budeme s termínem rámcování pracovat jako 

s procesem zvýznamnění  některých prvků mediálního sdělení,  čímž v textu dochází 

k akcentování určitého smyslu. Často užívané rámce se v souvislosti s konkrétní osobou 

mohou natolik zautomatizovat, že jsou ostatní, mnohdy významnější aspekty daného 

textu, upozaděny až ignorovány právě na úkor zažitých rámců.  Především jako proces 

zvýznamnění chápou rámcování Entman (1993), Gamson s Modiglianim (1989) a de 

Vreese (2002), z jejichž navzájem podobných definicí budeme při analýze vycházet.

1.2.2.Typologie rámců

Podle  de  Vreese  (2002  cit  in.  de  Vreese  2005:  str.  54)  jsou  některé  rámce 

relevantní pouze pro konkrétní témata nebo události. Takové rámce de Vreese označuje 

jako  specifické  rámce.  Jiné  rámce  překračují  omezení  jedné  události  či  problému 

a mohou  být  identifikovatelné  ve  vztahu  k různým tématům.  Některé  jsou  dokonce 

aktuální i nadále v čase a v různých kulturních souvislostech. Tyto rámce autor nazývá 

obecnými rámci.

Přístup  využívající  specifické  rámce  umožňuje  detailní  a  hlubokou  analýzu 

události  nebo  problému,  který  je  předmětem  šetření.  Tato  výhoda  je  však  také 

potenciální  nevýhodou.  Vysoká  míra  citlivosti  a  subjektivního  přístupu  výzkumníka 

promítající  se  do  procesu  rámcování  ztěžují   jakékoliv  budování  teorie  založené  na 

generalizaci,  komparaci  a užití  empirických důkazů.  Nemožnost  komparace mnohdy 

vede výzkumníky k příliš snadnému nalezení rámců, které následně ústí v to, že téměř 

v každé studii vzniká jedinečná sada dílčích rámců.23

Obecné rámce jsou vhodnější pro testování hypotéz, protože mohou být snadněji 

porovnávány mezi mediálními zdroji. Semetko a Valkenburg (2000 cit in. Matthes 2009: 

str.  356) vymezili  pět základních obecných rámců: rámec konfliktu,  lidského zájmu, 

23 Hertog, J. K. a D. M. McLeod (2001). A multiperspectival approach to framing analysis: A field 
guide. In Framing public life. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Str. 150–151.
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hospodářských důsledků, morálky a odpovědnosti.  Oproti tomu rámce specifické pro 

danou problematiku mají tendenci vyústit ve spíše popisné zaměření.

Iyengar  (1993;  1996)  zase  rozlišuje  jiné  dvě  skupiny  rámců  -  epizodické 

a tematické.  Epizodické  rámce  zobrazují  veřejné  problémy  či  události  z  hlediska 

konkrétních případů nebo konkrétních událostí, např. člověk bez domova, nezaměstnaný 

člověk, oběť rasové diskriminace apod. Epizodické zprávy jsou tak v podstatě ilustrací 

problému.24 Oproti tomu tematické rámce zobrazují události více zeširoka a abstraktněji, 

přičemž  je  zasazují  do  odpovídajícího  kontextu – historického,  geografického  apod. 

Tematická zpráva o chudobě by mohla poskytnout informace o nejnovějších trendech 

v míře chudoby a oblastech s největší koncentrací chudých lidí. Tematický rámec má 

formu zpravodajské  zprávy,  která  obsahuje  sérii  hovořících  jedinců – tzv. „mluvících 

hlav“.25

Obě  typologie,  jak  de  Vreesova,  tak  Iyengarova,  si  jsou  navzájem  velmi 

podobné.  De  Vreesova  definice  obecného  rámce  v  podstatě  odpovídá  Iyengarově 

vymezení  rámce  tematického  a totéž  lze  říci  o  vztahu  specifického  a  epizodického 

rámce.  V  analytické  části  diplomové  práce  budeme  z  obou  typologií  vycházet. 

Problematika postavení žen v převážně mužském prostředí nese potenciál pro nalezení 

řady  obecných/tematických  rámců.  Vzhledem  ke  specifičnosti  tématu  však 

předpokládám,  že  v  námi  rozebíraných  textech  budeme  nacházet  především  rámce 

specifické/epizodické.  Zároveň  je  potřeba  zmínit,  že  v  identifikaci  rámců  hraje 

v kvalitativní analýze nezanedbatelnou roli subjektivní přístup výzkumníka. Výsledky 

tak lze jen stěží generalizovat.

1.2.3.Rámce ve zprávách a jejich identifikace

Rámce ve zpravodajství ovlivňují postoje lidí tím, že zdůrazňují určité hodnoty, 

fakta nebo jiné úvahy, čímž jim v rámci dané skutečnosti přikládají větší význam.26

Pokud se jedná o politickou záležitost, jsou rámce ve zprávách stejně důležité 

jako  fakta.  Zpravodajské  rámce  mohou  ovlivnit  naše  vnímání  sdělení  a  vytvářet 

24 Iyengar, S. a A. Simon (1993). News coverage of the gulf crisis and public opinion. A Study of 
Agenda-Setting, Priming and Framing. Communication Research, Vol. 20 (3), str. 369.

25 Iyengar, S. (1996). Framing responsibility for political issues. The Annals of the American Academy, 
Vol. 546 (1), str. 62.

26 Vreese, C. H. de (2012). New Avenues for Framing Research. American Behavioral Scientist, Vol. 56 
(3), str. 366.
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specifická hodnocení o politice.  Aktivací některých konstrukcí mohou rámce podnítit 

zvláštní myšlenkové pochody, které se následně promítnou do rozhodování lidí. Studie 

de  Vreese  (2004)  zkoumala  účinky  dvou  zpravodajských  rámců,  které  jsou  běžně 

identifikovatelné  v  analýzách  obsahu  –  rámce  konfliktu  a rámce  hospodářských 

důsledků.27

Cappella a Jamieson (1997: str. 47; 89) zkoumali identifikaci obecných rámců ve 

zpravodajství. Navrhli čtyři kritéria, která by měl každý obecný rámec ve zpravodajství 

splňovat. Rámec by měl obsahovat identifikovatelnou koncepční a jazykovou stránku, 

také  by  měl  být  běžně  pozorovatelný  v  novinářské  praxi.  Mělo  by  být  možné  jej 

spolehlivě rozlišit od ostatních rámců a měl by mít reprezentativní platnost (tzn. měl by 

být  jednoznačně   rozpoznatelný,  aby  bylo  zřejmé,  že  nejde  jen  o  fantazii  jednoho 

výzkumníka).

Entman  (1993:  str.  52)  navrhl,  že  rámce  ve  zprávách  mohou  být  zkoumány 

a identifikovány  přítomností  nebo  nepřítomností  určitých  klíčových  slov,  frází, 

stereotypních obrazů či informačních zdrojů a vět, které tematicky posilují shluky faktů 

nebo soudů.

Zřejmě  nejkomplexnější  empirickou  metodiku  vedoucí  k  identifikaci 

zpravodajských rámců nabízí James Tankard (2001: str. 100–101).  Ten navrhl seznam 

jedenácti částí novinových textů, ve kterých lze identifikovat a měřit rámce. Konkrétně 

se jedná o titulky,  podtitulky/mezititulky,  fotografie,  titulky fotografií,  perexy,  výběr 

zdrojů,  výběr  a  zvýraznění  citací,  loga,  statistiky,  žebříčky  a  závěry  příspěvků  či 

shrnující odstavce.

1.2.4.Limity ve výzkumu rámcování

Studie   Jörga  Matthese  (2009)  poskytuje  systematickou  analýzu  studií 

mediálního  rámcování  z  předních  světových  komunikačních  časopisů  z  roku  2008. 

Kvantitativní  obsahová  analýza  131  studií  publikovaných  v  patnácti  mezinárodních 

časopisech  ukazuje,  jak  jsou  mediální  rámce  konceptualizovány  a  měřeny.  Studie 

zároveň  poukazuje  na  problémy,  které  byly  s  výzkumem  rámcování 

27 Vreese, C. H. de (2004). The effects of frames in political television news on issue interpretation and 
frame salience. J&MC Quarterly, Vol. 81 (1), str. 36.
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v daném období spjaty.28

V jedné z výzkumných otázek se autor zabýval tím, kolik rámců bylo v každé 

jedné studii nejčastěji operacionalizováno. Většina studií (42 %) měřila 2 až 3 rámce, 

následovaly práce měřící více než 7 rámců (18 %), poté 4 až 5 rámců (17 %), pouze 

1 rámec (15 %) a nakonec 6 až 7 rámců (8 %). 

Jedna  z  hlavních  koncepčních  otázek  při  výzkumu  rámcování  je  ta,  zda 

výzkumníci používají  rámce obecné či specifické. Ze studií zahrnutých v Matthesově 

výzkumu 78 % z nich pracovalo se specifickými rámci, zbylých 22 % uvedlo rámce 

obecné. Celkem se ve všech studiích vyskytlo 561 specifických a 29 různých obecných 

rámců. Mezi nejčastěji vyskytující se obecné rámce patřil rámec konfliktu, problému, 

tematický rámec, rámec odpovědnosti, hospodářských důsledků, epizodický rámec nebo 

rámec vůdcovství či morálky.

Převážná většina studií, konkrétně 83 % , ve svém výzkumu rámcování zcela 

ignorovala vizuální prvky.  Jen 5 % prací mělo vizuální jednotky ve výzkumné části 

přímo kódované, dalších 12 % o využití vizuálních prvků diskutovalo, a to především 

při  interpretaci  rámců.  To  znamená,  že  i když  vizuální  části  nejsou  hlavními 

charakteristickými znaky rámců, byly často zanalyzovány jako doplňující prvky.

V závěru příspěvku autor poukazuje na limity provázející výzkumy rámcování. 

Za prvé,  definice rámců směřující  ke konkrétním, funkčním, operacionalizovatelným 

krokům  nejsou  v literatuře  jednotné  a  transparentní.  Některé  definice  jsou  obecné 

a dávají  jen  málo  informací  o tom,  jak  provést  operacionalizaci  rámů.  Jiné  definice 

poskytují přesnější kroky, ty ale nejsou vždy výslovně dodržovány.

Za druhé, neexistuje jasné koncepční rozdělení mezi obecnými a specifickými 

rámci. Některé obecné rámce popisují strukturální prvky zpráv, jako jsou konflikt nebo 

personalizace. Jiné mají blíže ke specifickým rysům a otázkám, například ekonomický 

rámec  nebo  rámec  morálky.  Podle  autora  je  potřeba  konkretizovat,  co  musí  rámec 

splňovat, aby mohl být klasifikován jako obecný či specifický.

Za třetí,  většina studií  je popisná,  netestuje žádné hypotézy týkající  se teorie 

rámcování.  To platí  zejména pro rámce specifické pro danou problematiku.  Popisné 

studie  mají  nepochybně  velký  význam,  rámcování  je  velmi  užitečný  koncept  pro 

28 Matthes, J. (2009). What’s in a frame? A content analysis of media framing studies in the world’s 
leading communication journals, 1990–2005. J&MC Quarterly, Vol. 86 (2), str. 349–367.
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kontextualizaci a popis mediálního obsahu. Nicméně, aby došlo k pokroku v oblasti 

teorie  rámcování  jakožto důležitého komunikačního konceptu,  je  podle autora nutné 

využívat také méně popisných strategií a potvrzovat či vyvracet hypotézy.

Za čtvrté, není zcela jasné, jak jsou do výzkumu rámcování začleněny vizuální 

prvky. Podle Doris Graberové (1989) čistě verbální analýzy nejenom že vynechávají 

informace  obsažené  v obrázcích  a  neverbálních  zvucích,  dokonce  ani  neumějí 

interpretovat  samotný  verbální  obsah,  protože  význam tohoto  obsahu  dotváří  právě 

obrazový materiál.29

Také v této diplomové práci budou v souvislosti s rámcováním užívány spíše 

popisné strategie. Práce zkoumá vývoj mediálního obrazu konkrétní osoby, stěžejním 

cílem  je  postihnout  rozdíly  v  referování  médií  o  daném  člověku  v  jednotlivých 

obdobích. Domnívám se, že ambici posunout obecný výzkum rámcování zase o kus dále 

by měli mít především teoretičtí badatelé, stejně jako vymezení jednoznačných kroků 

vedoucích k identifikaci a operacionalizaci jednotlivých rámců.

Nejednoznačné  rozdělení  mezi  obecnými  a  specifickými  rámci  souvisí  s  rolí 

subjektivního přístupu výzkumníka k procesu rámcování. V praxi je samozřejmě jen 

málo  zpráv  zarámováno  čistě  epizodicky  či  tematicky.  Například  detailní  portrét 

nezaměstnaného pracovníka bude odkazovat k národní míře nezaměstnanosti. Naopak 

reportáž o snaze kongresu reformovat sociální program bude s velkou pravděpodobností 

obsahovat rozhovor s člověkem, kterého se tato problematika bezprostředně týká.30

1.2.5.Rámcování ve sportovní žurnalistice

Existuje  celá  řada  odborných  prací,  které  zkoumají  proces  rámcování  ve 

sportovní žurnalistice. Vybral jsem tři z nich, na kterých lze podle mého názoru dobře 

demonstrovat, jakým způsobem média vytvářejí rámce ve svých produktech a jak tyto 

rámce následně ovlivňují recepci a mínění publika. Dvě ze studií jsou zaměřené spíše na 

interpretaci  rámců  ze  strany  mediálních  příjemců.  Zbývající  text  pomocí  obsahové 

analýzy odhaluje, jak konkrétně média rámcovala dané téma v určitém období, což je 

způsob podobný tomu, který budeme v praktické části diplomové práce aplikovat i my.

29 Graber, D (1989). Content and Meaning. What's It All About? American Behavioral Scientist, Vol. 33, 
str. 144–52.

30 Iyengar, S. (1996). Framing responsibility for political issues. The Annals of the American Academy, 
Vol. 546 (1), str. 62.
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Seate,  Harwood  a  Blecha  (2010)  studovali rámce  v  mediálních  zprávách 

zaměřených na kriminalitu mezi sportovci. Autoři si vytyčili několik cílů: Zjistit, zda 

popis událostí v rámci obvinění ovlivňuje vnímání sportovcovy viny. Ověřit,  jestli je 

sportovec  popisován  jako fyzicky zdatnější  na  základě  jeho rasy,  zda  je  příslušnost 

k rase následně spojená s vnímáním trestného činu nebo jestli rámce ovlivňují obecné 

názory na sportovce. Tyto otázky zkoumali prostřednictvím analýzy novinových článků 

o trestné činnosti  spáchané vysokoškolským sportovcem. Autoři  považují  rámcování 

zpráv  o  zločinu  za  důležité  téma,  protože  podle  nich  mohou  tato  sdělení  ovlivnit 

nahlížení veřejnosti na údajné zločince a skupiny, do nichž tyto osoby patří.

Autoři si stanovili celkem čtyři hypotézy: 1) Předpokládali, že rámec obvinění 

bude  v mediálních  příjemcích  vyvolávat  negativnější  postoje  ke  sportovci-pachateli. 

2) Domnívali  se, že pokud nebude v textu  výslovně uvedena rasa sportovce,  budou 

sdělení  zasazená  do  duševního  rámce  spíše  spojovaná  s  bělochy.  Naopak  jedinci, 

u nichž dojde ke zvýraznění fyzických atributů, budou pravděpodobněji vnímáni jako 

Afroameričané.  3)  Dále  usuzovali,  že  u  častých  konzumentů  zpravodajství  budou 

dostupnější rasové stereotypy, jako například sklony černochů ke kriminálnímu chování, 

a  proto  budou  například  rámec  fyzické  zdatnosti  ztotožňovat  právě  s  nimi. 

4) Předpokládali,  že  častí  konzumenti  zpravodajství  mohou  také  ve  více  případech 

narazit na zprávy o trestných činech spáchaných sportovci, než lidé, kteří média sledují 

méně. Proto je podle autorů pravděpodobné, že budou sportovce tím spíše generalizovat 

jako  kriminálníky.  Na  základě  hypotéz  si  položili  výzkumnou  otázku,  jestli  zprávy 

o kriminálním chování sportovců negativně ovlivňují obecné postoje vůči nim.31

Výzkumný  vzorek  tvořil  106  vysokoškolských  studentů  z  univerzity  na 

jihozápadě  USA.  Účastníci  před  výzkumem  vyplnili  dotazník,  v  němž  mimo  jiné 

odpovídali  na  otázku,  jak  často  sledují  televizní  zpravodajství.  Samotné  šetření 

zahrnovalo čtyři verze novinových zpráv, které se lišily použitým dominantním rámcem 

(obviňující/duševní,  obranný/duševní,  obviňující/fyzický  a obranný/fyzický).  Články 

napsal a formátoval jeden z výzkumníků tak, aby vypadaly jako vytištěné z webu The 

New  York  Times.  V  každé  variantě  vystupoval  sportovec  Smith,  se  záznamem 

v trestním rejstříku, který byl zatčen kvůli potyčce. Participanti byli po přečtení článku 

31 Seate, A., Harwood, J. A E. Blecha (2010). He was framed! Framing Criminal Behavior in Sports 
News. Communication Research Reports, Vol. 27 (4). Str. 344–355.
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vyzváni, aby odhadli rasu sportovce. Tato informace v textech záměrně uvedena nebyla.

Obviňující  rámec  popisoval  Smithe  jako  člověka,  který  se  měl  poučit 

z předchozích chyb, což se nestalo. Jeho zatčení nebylo překvapivé, jednal impulzivně 

a celá akce byla zbytečná. Jeho spoluhráč se v tomto kontextu zmínil, že útok byl jen 

další zmínkou ve Smithově bohatém trestním záznamu.

V obranném rámci bylo akcentováno, že měl Smith především smůlu. Byl ve 

špatný čas na nesprávném místě a snažil  se jen bránit  své spoluhráče.  Událost  byla 

popsána jako odvážný čin, který byl ale zobrazen jako brutální útok. Spoluhráč vyjádřil 

zklamání nad tím, že obvinění z útoku bylo přidáno k jeho dosavadnímu záznamu.

Podle  informací  v  duševním  rámci  jednal  Smith  spontánně,  bez  dlouhého 

přemýšlení. Trenér jej popsal jako někoho, kdo dostal úkol a okamžitě ho bez problému 

splnil.

Sdělení  zdůrazňující  fyzický  rámec  charakterizovalo  Smithe  jako  tělesně 

zdatného, rychlého, silného, přirozeného talenta. Jeho trenér poznamenal, že sledovat ho 

je jako pozorovat býka řítícího se na svého soupeře.

Tato  studie  naznačuje,  jak  zdůraznění  některých  atributů  mediálního  sdělení 

ovlivňuje  konečné  vnímání  tohoto  produktu.  Výsledky  analýzy  ukázaly,  že  zprávy 

zasazené do obviňujícího rámce, vedou k tendencím vnímat popisovanou osobu jako 

viníka celého incidentu. Hypotézy č. 2 a 3 se nepotvrdily.  Souvislost mezi přítomností 

fyzického rámce a vnímáním sportovcovy rasy se neprokázala. Podle autorů je možné, 

že toto zjištění naznačuje rostoucí trend u vysokoškolských studentů ignorovat rasové 

stereotypy. Taktéž se nepotvrdil sklon přisuzovat vlastnosti duševního rámce bělochům. 

Častí  spotřebitelé  zpravodajství,  i  přes  příklady  zpráv  o  sportovcích  s  kriminální 

minulostí, negeneralizovali sportovce jako a priori zločince. Ani zbývající hypotézy se 

tedy nepodařilo potvrdit.

Pokud jde  o  výzkumnou  otázku,  výsledky šetření  odhalily  vztah  mezi  rasou 

sportovce  a obecným  postojem  vůči  nim.  Respondenti,  kteří  vnímali  jedince  jako 

černocha a byli vystaveni sdělení obsahujícímu obviňující rámec zdůrazňující fyzickou 

stránku sportovce, chovali nejvíce negativní postoje ke sportovcům obecně.

Je zajímavé, že ti respondenti, kteří sportovce považovali za černocha a zároveň 

byli vystaveni obrannému rámci vyzdvihujícímu jeho duševní kvality, zastávali obecně 
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pozitivnější postoje ke sportovcům. Když jsou lidé vystaveni antistereotypním rámcům 

o skupině, může to u nich následně vyvolat sympatie směrem k tomuto společenství 

(např. Cook 1978 cit. in Seate a kol. 2010: str. 352).

Během posledních desetiletí  dosáhlo dosud nevídané úrovně mediální pokrytí 

jak  profesionálních,  tak  i  amatérských  sportovců.  Dříve  nepublikované  informace 

o těchto osobách týkající se jejich chování během sportu i mimo něj jsou nyní masově 

šířeny k veřejnosti. Popularita sportovců přesahuje hranice sportu a zasahuje do světa 

popkultury. Ačkoliv se velké množství mediálního pokrytí často zaměřuje na fyzické 

výkony sportovců, v textech bývají často uvedeny i další doplňující informace o jejich 

osobním  životě  apod.  Sportovní  novináři  používají  různé  rámce,  jimiž  ve  svých 

zprávách zdůrazňují konkrétní obsah. Cílem studie Lewisové a Weavera (2015) bylo 

prošetřit dopad vybraných rámců na výsledné hodnocení sportovců ze strany mediálních 

příjemců. Autoři  chtěli  zároveň zjistit  rozdíly v celkové radosti  z těchto sportovních 

příběhů, aby lépe pochopili, jak se u příjemců tvoří pozitivní postoje. To může ovlivnit 

způsob, které zprávy mediální producenti o sportovcích šíří a jaké informace zdůrazňují.

Podle Schultze a Sheffera (2010 cit. in Lewis–Weaver 2015: str. 220) směřuje 

vývoj  sportovní  žurnalistiky k hybridnímu modelu,  který zahrnuje  jak tradiční  styly 

referování,  tak prvky sociálních médií.  Sportovní výkony samozřejmě novináře stále 

zajímají a zůstávají důležitou součástí jejich produkce. Žurnalisté se ale rovněž zaměřují 

na osobnost jedince a charakterové vlastnosti, které nesouvisejí se sportovním výkonem. 

Rámcování  je  nezbytným žurnalistickým nástrojem ke  zjednodušování  (Gans 

1979 cit. in Lewis–Weaver 2015: str. 221). Žurnalisté a editoři rozhodují o tom, jak jsou 

sportovci  v  médiích  zobrazováni,  včetně  toho,  jaké  jejich  vlastnosti  budou  v  textu 

zvýrazněny. To následně může ovlivnit způsob, jakým příjemci dané sdělení pochopí 

a vyhodnotí (Price a kol. 1997 cit. in Lewis–Weaver 2015: str. 221). Novináři mohou 

například zdůraznit  specifické osobnostní rysy sportovce.  Příjemci si  na něj  poté na 

základě těchto rámců vytvářejí názor. Jestliže příjemce k danému jedinci začne chovat 

sympatie, je pravděpodobné, že bude mít zájem ho podporovat i v budoucnu.

Jak  bylo  uvedeno  výše,  tradiční  zprávy  sportovních  žurnalistů  se  zaměřují 

především na sportovcův výkon, dominantní je v nich tedy rámec výkonu. Alternativní 

zprávy kladou důraz na údaje z osobního života jedince, v těchto příbězích převládá 
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rámec  charakteru.  Účinky  rámců  na  tvorbu  postojů,  vedoucích  k  budoucí  podpoře 

sportovce či distancování se od něj, dosud nebyly známé. Na základě recepce sdělení 

vyzdvihujícího kladné vlastnosti sportovce může příjemce kategorizovat jedince jako 

„dobrého  člověka“.  V  tomto  případě  posuzuje  sportovce  na  základě  informací 

nesouvisejících se sportovním výkonem. Když je ve sdělení naopak zdůrazněn rámec 

výkonu,  aktéři  bývají  hodnoceni  na  základě  jejich  sportovních  výsledků.  Pozitivní 

rámce výkonu se často zaměřují na nedávný úspěch sportovce. Pokud příjemce vnímá 

sdělení kladně, může to vést k jeho zájmu o budoucí podporu sportovce.32

Teorie dispozice předpokládá, že radost se u mediálních příjemců zvyšuje, když 

se sportovci daří a má dobré výsledky, a naopak klesá, když je tomu naopak (Raney 

2004 cit. in Lewis–Weaver 2015: str. 224). V této studii oba rámcové typy reprezentují 

jedinci,  kteří  dosáhli  sportovního  úspěchu.  Rámec  výkonu  nezdůrazňuje  pozitivní 

charakterové vlastnosti sportovce. Vzhledem k tomu, že příběhy zaměřené na charakter 

akcentují  kladné  osobnostní  vlastnosti,  měly  by  tyto  zprávy  podle  autorů  vzbudit 

u příjemců více radosti.

V kontextu sportovních médií je běžné, že někteří příjemci hodnotí zmiňovaného 

aktéra primárně jako sportovce,  důležité  jsou pro ně výkony a teprve později,  jestli 

vůbec, berou v potaz osobnostní rysy apod. Jednu skupinu takových příjemců mohou 

tvořit  sportovní  fanoušci.  Tyto  nadšence  jejich  zájem  o  sport  a  znalosti  předurčují 

k tomu, aby konzumovali  výhradně sportovně zaměřená média (Gantz–Wenner 1995 

cit.  in  Lewis–Weaver  2015:  str.  224).  Sportovní  fanoušci  s větší  pravděpodobností 

identifikují aktéry prvotně jako sportovce, protože tato kategorizace je v paměti snadno 

přístupná. 

Konkrétní atributy vztahující se k individualitě sportovce by mohly působit na 

postoje a radost mediálních spotřebitelů. Za takový atribut lze podle autorů považovat 

náboženství,  u kterého  byl  prokázán  silný  vztah  ke  sportu  (Price  2005  cit.  in

Lewis–Weaver  2015:  str.  225).  Náboženství  má  potenciál  stát  se  hlavní  zdrojem 

sportovcovy  obliby.  Pravidelně  je  možné  sledovat,  jak  sportovci  bezprostředně  po 

výkonu různými gesty děkují bohu nebo svůj vděk vyjadřují v rozhovorech.

32 Lewis, N. a A. J. Weaver (2015). More Than a Game. Sports Media Framing Effects on Attitudes, 
Intentions, and Enjoyment. Communication & Sport, Vol. 3 (2). Str. 223.
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Na základě výše popsaného zvolili autoři dvě výzkumné otázky: 1) Jaký vliv 

měly  rámce  výkonu  a  charakteru  na  názor  příjemců  a  jejich  potenciální  záměr 

podporovat sportovce v budoucnu? 2) Ovlivňuje sportovní fanouškovství účinky rámců 

na postoje, chování a radost příjemců? Stanovili si dvě hypotézy: 1) Zprávy obsahující 

rámec charakteru vyvolají u příjemců větší radost než ty, v nichž je přítomný rámec 

výkonu. 2) Zprávy, které zmiňují náboženskou orientaci sportovce, pomohou vytvořit 

jeho pozitivnější obraz. Tato sdělení budou motivovat příjemce k jeho budoucí podpoře 

a budou v nich vyvolávat větší radost než zprávy, které náboženskou orientaci aktéra 

neobsahují.

Výzkumu  se  zúčastnilo  74  studentů  univerzity  ve  středozápadní  části  USA. 

Participanti  uvedli,  že  konzumují  sportovní  média  v  průměru  1,67  hodin  týdně 

a 97 % z nich někdy v životě organizovaně sportovalo. 

Účastníci vyplnili dotazník týkající se demografického umístění, spotřeby médií 

a sportovního fanouškovství. V návaznosti na počáteční dotazník jim bylo řečeno, že 

čtou čtyři online zprávy o pozitivně hodnoceném a vysoce talentovaném basketbalovém 

hráči  z  univerzity.  Poté  byla  respondentům  náhodně  přiřazena  jedna  ze  dvou 

výzkumných proměnných - náboženství nebo ukončené studium. Všechny zprávy byly 

formátované  jako  digitální  verze  fiktivních  tištěných  novin.  Každý  účastník  byl 

vystaven  celkem čtyřem sdělením,  z  nichž  dvě  obsahovala  rámec  charakteru  a  dvě 

rámec výkonu. V každé zprávě figuroval jiný sportovec. Účastníci poté vyplnili druhý 

dotazník zkoumající jejich emoční reakce na zprávy a sportovce v nich účinkujících. 

Odpovědi na otázky ukázaly, jak jim sportovci byli, či nebyli sympatičtí a zda by je 

případně plánovali v budoucnu podporovat či nikoliv. Metodou dotazníku autoři měřili 

rovněž míru sportovního fanouškovství.

V rámci této studie byly pro potřeby analýzy vytvořeny čtyři novinové zprávy. 

V textech bylo zachováno několik společných prvků. Všechna sdělení popisovala dobře 

hodnoceného  a vysoce  talentovaného  basketbalového  hráče  z  vysoké  školy,  který 

nedávno projevil zájem hrát za univerzitní tým. Veškeré texty používaly stejný formát 

a délku. Autoři vystavili účastníky celkem čtyřem rámcům: rámci výkonu/náboženství, 

rámci  výkonu/bez  přítomnosti  náboženství,  rámci  charakteru/náboženství  a  rámci 

charakteru/bez přítomnosti náboženství.
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Ve zprávách, v nichž dominoval rámec charakteru,  první odstavce zdůraznily 

těžkou životní situaci, kterou sportovec překonal (smrt rodičů trpících rakovinou, ztráta 

domova vinou požáru aj.). V posledním odstavci byly krátce popsány herní statistiky ze 

zápasu z předchozí noci. Ve článcích s převládajícím rámcem výkonu se úvodní oddíl 

soustředil na zápasové statistiky a až v poslední části byly stručně zmíněny útrapy, které 

sportovec v minulosti prožil. Ačkoliv pořadí jednotlivých informací se záměrně měnilo, 

rasa  sportovce  (běloch,  kavkazský  typ),  úroveň  výkonu  a  povaha  životní  trýzně 

zůstávaly stejné.

Výsledky analýzy ukázaly, že způsob rámcování příběhu neměl významný vliv 

na to, jestli si příjemci sportovce oblíbí ani na jejich záměr podporovat jej v budoucnu. 

Hypotéza  č.  1  se  potvrdila,  zprávy  obsahující  rámec  charakteru  skutečně  vyvolaly 

u příjemců pozitivnější dojem než ty, v nichž byl přítomný rámec výkonu

Výzkumná  otázka  č.  2  zkoumala,  jestli  sportovní  fanouškovství  nějakým 

způsobem ovlivňuje účinky rámců na postoje, chování a radost příjemců a hypotéza č. 2 

předpokládala, že zprávy, které zmiňovaly náboženskou orientaci sportovce, pomohou 

vytvořit jeho pozitivnější obraz, že tato sdělení budou motivovat příjemce k budoucí 

podpoře sportovce a budou v nich vyvolávat větší radost než zprávy, které náboženskou 

orientaci aktéra neobsahují. 

Z výsledků analýzy je patrné, že došlo k interakci mezi kategorií náboženství, 

sportovního fanouškovství a rámcem charakteru. V případech, kde byl přítomen rámec 

charakteru  a  aktér  zprávy  se  hlásil  k  nějakému  náboženství,  měli  velcí  sportovní 

nadšenci  větší  zájem podporovat  sportovce  v budoucnu než  jejich  méně  angažovaní 

kolegové.  Ve  zprávách  obsahujících  rámec  charakteru  dodatečné  informace 

o náboženské příslušnosti sportovce zintenzivnily u příjemců chuť podporovat jedince 

v budoucnu  a  u  velkých  sportovních  fanoušků  zvýšily  nadšení  ze  sdělení.  Zároveň 

zmínka o náboženské orientaci sportovce v kombinaci s přítomností rámce charakteru 

přispěla u velkých sportovních fanoušků k obecně pozitivnějšímu hodnocení. Závěry 

analýzy demonstrovaly, že hypotéza č. 2 se potvrdila částečně.

Celkově byly lépe hodnoceny zprávy zaměřené na charakter sportovce než na 

jeho  výkon.  Na  rozdíl  od  tradičního  přístupu  sportovní  žurnalistiky  založeném  na 

výkonnostních statistikách současné trendy v oblasti reprezentují příběhy zdůrazňující 
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osobnostní  rysy  a  vlastnosti  jedince.  Participanti  reagovali  pozitivněji  na  zprávy 

akcentující  rámec charakteru založený na informacích nesouvisejících se sportovním 

výkonem.  Výsledky  této  studie  také  odhalily  rozdíly  v  hodnocení  sportovců  mezi 

velkými sportovními fanoušky a těmi méně angažovanými, a to konkrétně v úmyslech 

podporovat dané jedince v budoucnu a také v celkovém pocitu ze zpráv.

Kozmanová (2017) se ve své studii prostřednictvím analýzy obsahu tradičních 

a nových  médií  zabývala  rámcováním  problematiky  užívání  steroidů  v  prostředí 

profesionálního baseballu. Během dlouhé historie Major League Baseball (MLB) otázka 

braní steroidů nikdy nezískala takový význam jako na začátku jedenadvacátého století. 

Vyšetřování upoutala pozornost nejen médií, ale také politiků. Zmiňovaná práce využila 

rámcovou  analýzu,  aby  vyzkoumala,  jakým  způsobem  tradiční  a  nová  média 

prezentovala  téma  užívání  steroidů  v  MLB mezi  lety  2005  a  2014.  Téma  steroidů 

překonalo zábavnou povahu sportu, ten se v tomto případě stává důležitou politickou 

otázkou mimo jiné kvůli nebezpečí, které doping představuje pro zdraví uživatelů.33

Z metodologického hlediska bylo cílem této studie navrhnout nástroj založený 

na kombinaci měření specifických a obecných rámců. Jednotný měřící model zachoval 

samostatné  rámcové  prvky  pro  typy  specifické  i  obecné,  zatímco  eliminoval 

překrývající se složky. Podle autorky tato metoda umožňuje nalézt rámce specifické pro 

konkrétní  téma  a  současně  pomůže  objevit  schéma  měření,  které  může  být 

replikovatelné v jiných studiích.

Autorka  předpokládala,  že  kvůli  různým  organizačním  omezením, 

ekonomickým tlakům a potřebám uspokojit publikum by tradiční média mohla používat 

odlišné  rámce  než  například  blogy,  které  nepodléhají  stejným prvkům ovlivňujícím 

konstrukci významu u tradičních novinářů. Podobně mohou mít obecně zpravodajská 

média odlišné produkční priority, které nesdílejí sportovní média.

Koncem  devadesátých  let  sportovní  média  představovala  monopol  na  šíření 

sportovních informací. Postupem času, když týmy začaly komunikovat přímo se svými 

fanoušky,  o  toto  výsadní  postavení  přišla  (Boyle–Haynes  2004  cit.  in

Kozman 2017: str. 782). Dle autorky je vedle tradičních médií pro porozumění kontextu 

nezbytné  studium blogů,  které  se  stále  častěji  stávají  zdrojem zpráv  pro  fanoušky. 

33 Kozman, C (2017). Measuring Issue-specific and Generic Frames in the Media’s Coverage of the 
Steroids Issue in Baseball. Journalism Practice, Vol. 11 (6).
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Autorka  si  ve  své  studii  položila  tři  výzkumné  otázky:  1)  Jaké  typy  rámců  zjistil 

kombinovaný nástroj  měřící  obecné a specifické rámce? 2)  Existuje rozdíl  v typech 

rámců  používaných  tradičními  a novými  médii  (např.  blogy)?  3)  Existuje  rozdíl 

v typech rámců používaných obecně zpravodajskými a sportovními médii?  Jednotkou 

analýzy byla u tradičních médií zpráva, u blogů příspěvek, a to jak audiovizuální, tak 

i psaný.

Pomocí  hybridního nástroje  měřícího oba typy bylo nalezeno několik rámců. 

Mezi  nejčastější  patřil  rámec ekonomických vyhlídek,  dále  rámec politiky,  morálky, 

příčinného konfliktu, veřejného mínění, vědecko-lékařský rámec, rámec lidského zájmu, 

podnikání či mediální rámec. Kupříkladu rámec ekonomických vyhlídek obsahoval čtyři 

prvky, které se soustředily na ekonomickou stránku problému, jako jsou ekonomické 

důsledky  užívání  steroidů  apod.  Rámec  příčinného  konfliktu  zahrnoval  obviňování 

jednotlivců nebo skupin za způsobení konfliktu atd.

Výzkumná otázka č. 2 prověřovala rozdíly mezi referováním o tématu užívání 

steroidů v prostředí profesionálního baseballu mezi tradičními a novými médii. Ačkoliv 

se mezi sdělovacími prostředky objevily rozdíly, ať už to bylo v míře pozornosti, kterou 

věnovala příběhu, nebo aktérům, při prezentaci tématu steroidů média celkově působila 

jako homogenní skupina. Oba typy médií nejčastěji shodně využívaly politický rámec, 

rámec příčinného konfliktu, rámec veřejného mínění a podnikatelský rámec.

Podobná  situace  se  opakovala  i  u  následující  výzkumné  otázky  zjišťující 

odlišnosti  v  typech  rámců  používaných  zpravodajskými  a  sportovními  médii.  Obě 

skupiny  médií  totožně  zdůrazňovaly  především  politický  rámec,  rámec  příčinného 

konfliktu, rámec morálky a obchodní rámec.

V rámcích,  které se v jednotlivých sděleních o problematice užívání steroidů 

v baseballovém  prostředí  objevovaly,  se  odrazila  závažnost  tématu.  Vedle  debat 

o ekonomických  důsledcích,  politických  otázkách  a  konfliktu,  který  tento  problém 

způsobil,  vymezila  média  příběh z  hlediska morálky či  účinků na  hráče  a  hru  jako 

takovou. Všechna média v tomto vzorku prezentovala dané téma jako konflikt, za nějž 

byl někdo zodpovědný a někdo by jej měl řešit.

Kromě konfliktu věnovala média zásadní pozornost politice. Politický rámec byl 

z  hlediska  výskytu  druhý  nejčastější  pro  všechny  typy  médií.  Blogy  v  porovnání 
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s tradičními médii neměly takovou motivaci používat politický rámec, i přesto jej ale 

uplatňovaly.  Jedním  z  vysvětlení  by  podle  autorky  mohlo  být  to,  že  se  blogeři 

inspirovali u tradičních médií.

Totožný efekt se odráží i  v rámci veřejného mínění,  který používala všechna 

média v této studii  téměř se stejnou frekvencí.  Názory vědců,  zákonodárců i  rodičů 

v reprezentativním  vzorku  kladou  na  veřejné  smýšlení  velký  důraz,  často  označují 

steroidy za hlavní hrozbu pro mládež a diskutují o jejich negativním vlivu na hráče.

V  této  oblasti  stála  v  centru  problému  samotná  média.  Mediální  rámce 

zdůrazňovaly  úlohu  novinářů,  kteří  hráli  při  prezentaci  tématu  důležitou  roli. 

Skutečnost, že mediální rámec byl používán častěji než rámec morálky nebo medicínský 

rámec,  naznačuje  významnou  funkci,  kterou  média  v  tomto  případě  zastávala.  Tato 

úloha do značné míry přísluší několika médiím, jejichž důkladné vyšetřování vyvolalo 

diskuzi o této otázce v politice. 

Zdůraznění  morálního  aspektu  nebylo  důležité  pro  všechna  média  ve 

výzkumném vzorku. Zpravodajská média častěji používala rámec morálky než média 

sportovní. Důvodem pro toto zjištění může být podle autorky to, že sportovní média se 

více  zajímají  o  tvrdá  fakta  než  hodnoty,  které  preferují  média  zpravodajská.  Bez 

předchozí literatury podporující dané zjištění však tento poznatek nelze generalizovat. 

Jedním z  dalších  možných vysvětlení  by mohl  být  leckdy blízký vztah  sportovních 

žurnalistů  k  těm  sportovcům,  o  nichž  píší.  V  takovém  případě  je  samozřejmě 

nepříjemné řešit tak kontroverzní a choulostivé téma, jakým je braní steroidů.

Co se týče blogů, zřejmě nejpřekvapivější zjištění vyplývající z této studie je 

jejich minimální ohled na názory veřejnosti. Přestože by bylo možné považovat blogy 

za jakýsi koncept produkce „od lidí o lidech pro lidi“34, blogeři se příliš nezabývali tím, 

jak téma ovlivňuje veřejnost a podobně. Očekávání, která předpokládají,  že zastupují 

běžné  občany,  vychází  z  role  blogů  na  dnešní  mediální  scéně.  Ta  se  zaměřuje  na 

potlačení monopolu tradičních médií a jejich nadměrné závislosti na elitách, které se 

prostřednictvím médií snaží prosazovat své zájmy. Tam, kde tradiční média postrádají 

různorodost  zdrojů,  mají  blogeři  možnost  zahrnovat  různé  názory,  protože  je  méně 

pravděpodobné, že budou čelit organizačním omezením, se kterými se tradiční novináři 

34 Kozman, C (2017). Measuring Issue-specific and Generic Frames in the Media’s Coverage of the 
Steroids Issue in Baseball. Journalism Practice, Vol. 11 (6), str. 790.
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setkat mohou (Carpenter 2008 cit. in Kozman 2017: str. 790).

Autorka zmiňované studie se snažila porozumět tomu, jak média prezentovala 

téma užívání steroidů v profesionálním baseballu pomocí analýzy specifických rámců, 

které popsaly problém a obecných rámců, které poskytly schéma replikovatelné pro jiné 

obdobné  případy  v  médiích.  Výsledky  analýzy  naznačují,  že  média  prezentovala 

problematiku  steroidů  především  jako  politický  problém,  silně  přítomný  byl  také 

konfliktní či morální rámec.

Zmiňovanou trojici studií jsem vybral pro to, aby bylo zřejmé, jak různorodou 

roli může rámcování sdělení (nejen) ve sportovní žurnalistice hrát a jaký potenciál tento 

koncept má. Způsob, jakým média prezentují dané téma, které aspekty zdůrazní, a které 

naopak  potlačí,  může  v  důsledku  ovlivnit  názory  a  mínění  příjemců,  což  je  patrné 

z interpretací  úvodních dvou textů.  Poslední  článek,  který  pomocí  obsahové analýzy 

odhaluje, jak konkrétně média rámcovala dané téma v určitém období, posloužil jako 

inspirace. Jedná se způsob podobný tomu, který budeme v praktické části diplomové 

práce aplikovat i my.

1.3. Vztah médií a sportu

David Stead (2008) považuje jak sport,  tak média za výsledek dalekosáhlých 

sociálních, ekonomických a technologických změn ve 20. století. Obě odvětví podle něj 

hrají  důležitou roli  při  informování o životech lidí,  mají  globální,  ale i  úzce lokální 

působnost.  Jedná  se  o  dvě  průmyslová  odvětví,  která  spolu  blízce  souvisí.  Sport 

a události s ním spojené mají značný vliv na příjmy mediálních společností,  protože 

sportovní  informace  tvoří  nedílnou  součást  jak  tištěného,  tak  i televizního  či 

rozhlasového zpravodajství.

Média a sport byly dlouho považovány za dvě samostatné instituce. Sportovní 

obsah  poté  umožnil  sdělovacím  prostředkům  proniknout  k  jinak  často  obtížně 

dostupnému  publiku,  zatímco  publicita  a  finance  plynoucí  z  mediální  pozornosti 

pomohly  sportovnímu  prostředí  k  ekonomickému  zisku  a  k  dosažení  lepšího 

společenského statutu (Bellamy 1998 in Raney–Bryant 2006 cit. in Reiner 2008: str. 7).

Podle Davida Rowa (1996: str. 32–33) je ale s podivem, že se vztah mezí médii 

a sporty  často  prezentuje  jako  oboustranně  „šťastné  manželství”.  Jako  každý  trvalý 
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vztah, má i tento podle jeho názoru svá negativa. Občas je možné z obou táborů slyšet  

hlasy,  že  jedna  strana  se  musí  podřizovat  té  druhé.  Zatímco  mediální  organizace 

považují například neustálý trend růstu cen za vysílací práva za vyděračský, sportovní 

organizace,  novináři  či  fanoušci  zase  naříkají,  že  mnohdy  jsou  všechny  aspekty 

sportovní akce podřízeny zájmům médií.

Masová média vstoupila do 20.  století  s  důrazem na tištěné slovo. Postupem 

času začala růst obliba především televize, ale i rozhlasu. Na trhu se objevily satelitní 

společnosti typu Sky TV a staly se významnými hráči na poli globálních sportovních 

médií.  Sport  je  už  delší  dobu  důležitou  součástí  produkce  sdělovacích  prostředků. 

V poslední době však došlo k rapidnímu nárůstu specializovaných mediálních projektů 

týkajících se sportu. Televizní kanály, rozhlasové stanice či tištěné publikace věnující se 

výhradně sportu se objevují ve stále větší míře. Další podobné projekty pak vznikají 

také na internetu.35

Pozornost médií  upřená na sport  se výrazně lišila v závislosti  na konkrétním 

sportu. Některé, jako například fotbal, jsou pro sdělovací prostředky atraktivnější než 

jiné,  a  tím pádem mají  možnost  získat  více  financí.  Tyto  rozdíly  se  stále  zvětšují, 

protože sponzoři a inzerenti tíhnou k podpoře nejvýznamnějších akcí spojených s těmi 

nejsledovanějšími sporty.36

Mediální společnosti pracují v konkurenčním prostředí, svým produktem tudíž 

musí  přilákat  pozornost  příjemců  a  zaujmout  je.  V tomto případě  je  někdy obtížné 

rozpoznat  hranici  toho,  kdy  už dochází  k  přehnané  medializaci  a  komercionalizaci 

sportu. V této souvislosti Stead (2008: str. 194–195) uvádí, že sportovní událost někdy 

média prezentují podobně jako hollywoodský thriller nebo telenovelu.

Od konce osmdesátých let 20. století, kdy došlo k rozvoji nových médií typu 

satelitní  televize,  internetu či  mobilních telefonů,  začalo docházet  k restrukturalizaci 

tradičních  médií,  což  mělo  za  následek  mimo  jiné  změnu  vztahů  mezi  médii 

a sportovními fanoušky.37

35 Stead, D. (2008), Sport and the Media. Sport and Society: A Student Introduction, edited by Houlihan, 
B. str. 185.

36 Tamtéž, str. 191.
37 Cleland, J. (2011). The media and football supporters: a changing relationship. Media, Culture and 

Society. Vol 33 (2), str. 299.
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1.4. Mediální prezentace fotbalových rozhodčích

Sport zaujímá v současném společenském životě důležité místo, těší se výrazné 

popularitě a má také značný ekonomický a kulturní význam. Od konce 19. století se 

sporty  začaly  postupně  profesionalizovat  a  komercionalizovat.  Ekonomická 

transformace ovlivnila i fotbalové prostředí, například na rozhodčí se začalo pohlížet 

jako na lidi, jejichž rozhodnutí mohou značně ovlivnit hospodaření klubů.38

Rozhodčím ve  sportu  obecně  rozumíme osobu,  která  je  v  utkání,  které  řídí, 

vybavena neomezenou pravomocí k uplatňování pravidel. Rozhodčí dbá na to, aby byla 

pravidla dodržována, měří dobu hry a dělá si poznámky o průběhu utkání. Očekává se 

od něj stoprocentní nestrannost a objektivita v řízení.39

Sportovní události jsou pro sdělovací prostředky atraktivní, protože v divácích 

vyvolávají silné emoce (Nauright 2004 cit.  in Webb 2016: str.  207). Množství peněz 

investovaných  do  sportu  vyžaduje  po  asociacích,  aby nabízely  kvalitní produkt.  To 

v důsledku vytváří tlak na všechny, kteří mohou ovlivnit úroveň a výsledek utkání, což 

ve fotbalovém prostředí mohou být hráči, trenéři, ale i rozhodčí.

Vztah mezi fotbalovými asociacemi a médii se vyvíjel od doby, kdy se první 

zmínky o sportu začaly objevovat v tisku, rozhlasu a televizi. Vliv médií kupříkladu na 

fotbal  je zřejmý, a to především zásluhou neustále se zvyšujícího objemu peněz, které 

televizní  společnosti  investují  do  vysílacích  práv.  Sportovní události,  a  dokonce 

i soutěže, se podřizují televizním společnostem s cílem maximalizovat finanční zisk.40 

V minulosti  došlo  k výrazným investicím do technologického vývoje,  na stadionech 

jsou přítomny desítky kamer, které zkoumají každý detail na hřišti, a tedy každý verdikt 

rozhodčího. Zápasy často rozhodují diskutabilní pokutové kopy nebo sporné ofsajdové 

situace,  které vyvolávají bouřlivé diskuze,  protože tyto okolnosti  mohou rozhodnout 

o velkém ekonomickém zisku či významné ztrátě pro kluby.

Spojitostmi mezi médii a fotbalovýmí rozhodčími se důsledně zabýval například 

Tom Webb z univerzity v anglickém Portsmouthu. Z výsledků jeho odborné činnosti je 

zřejmé, že fotbaloví rozhodčí se stávali předmětem zájmu sdělovacích prostředků už 

38 Webb, T. (2016). Referees and the media: a difficult relationship but an unavoidable necessity. Soccer 
& Society, Vol. 19 (2), str. 205–221.

39 Kureš, J. a kol. Pravidla fotbalu: platná od 1. 7. 2015. Velké Přílepy: Olympia, 2015. Str. 37.
40 Webb, T. (2016). Referees and the media: a difficult relationship but an unavoidable necessity. Soccer 

& Society, Vol. 19 (2), str. 205.
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v první  polovině  minulého  století.  Autor  v  jedné  ze  svých  prací  zkoumal  dopad 

působení médií na osobnost rozhodčího W. P. Harpera na základě mediálního pokrytí 

kontroverzních událostí  z  jeho profesní  kariéry.41 Harper,  též  známý jako Percy,  byl 

fotbalový rozhodčí, který řídil prestižní zápasy anglických klubů především ve 20. a 30. 

letech minulého století.

Harper  byl  považován  za  jednoho  z  nejrespektovanějších  arbitrů  své  doby. 

Zároveň se však dopustil řady sporných verdiktů, jimiž zaujal pozornost médií.  Jeho 

osoba představuje konkrétní  příklad  počátku zájmu sdělovacích  prostředků o  fotbal, 

konkrétně o důsledky rozhodnutí  stěžejních postav zodpovědných za průběh zápasu. 

Autor se v textu zabýval problematickými momenty v kariéře sudího Harpera a zkoumal 

jejich  mediální  pokrytí  prostřednictvím  analýzy  novinových  výstřižků,  osobní 

korespondence, dopisů od fanoušků nebo zápasových programů.

V roce 1926 byl Harper kritizovaný za svůj výkon v utkání mezi Oldhamem 

a Swansea, který skončil výhrou domácích 5:2. V novinách se psalo o tom, že svými 

veskrze špatnými verdikty hráče rozčiloval. Jeden z novinářů napsal, že obecně nerad 

kritizuje, protože chápe obtížnou pozici rozhodčích a nerad píše něco, co sníží důvěru 

veřejnosti v sudí, ale mlčet by podle něj nebylo správné.

Harper také musel čelit kritice přímo od klubů. Sekretářka týmu Stoke City po 

utkání proti Swansea v rámci FA Cupu v roce 1926 napsala dopis krajské fotbalové 

asociaci,  v  němž  rozhodčího  obvinila  z  několika  závažných  chyb,  které  ovlivnily 

konečný výsledek.  Harper na dopis  odpověděl  textem, v němž svá rozhodnutí  hájil, 

v jednom případě ale přiznal, že se při svém rozhodnutí nechal ovlivnit fanoušky.

Na  začátku  30.  let  minulého  století  řídil  Harper  utkání  FA  Cupu  mezi 

Tottenhamem a Manchesterem City, které skončilo remízou 2:2. Tento zápas a výkon 

arbitra  vzbudily  velkou  mediální  pozornost.  Kontroverzi  vyvolala  především otázka 

regulérnosti  dvou  gólů.  K  hodnocení  se  přidal  bývalý  rozhodčí  H.  J.  Weber,  který 

prostřednictvím  dopisu  apeloval  na  média,  aby  Harperův  výkon  nadále  kritizovala. 

Weber v dopise mimo jiné psal, že rozhodčí byl jediný, kdo pochyboval o regulérnosti 

branky, kterou vstřelil Manchester, a přidal i další negativní výroky.

Média  ale  o  Harperovi  nepsala  pouze  negativně.  Novinář  P.  J.  Moss 

41 Webb, T. (2016). Knight of the Whistle: W.P. Harper and the Impact of the Media on an Association 
Football Referee, The International Journal of the History of Sport, Vol. 33 (3), str. 306–324.
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v pozápasové  reportáži  po  duelu  Tottenhamu  se  Sheffieldem psal  o  Harperovi  jako 

o nejlepším anglickém rozhodčím. Fotbalový magazín Topical Times zase otiskl text 

s titulkem „Nejlepší světový rozhodčí“, jímž měl na mysli právě Harpera, a také mnoho 

dalších  článků  vyzdvihovalo  jeho  rozhodcovské  kvality.  Poměr  pozitivních 

a negativních zpráv souvisejících s tímto rozhodčím  podle autora poukazoval na to, že 

mediální pokrytí událostí spjaté s jeho výkony bylo přiměřeně vyvážené. Pokud sudí 

zjevně  pochybil,  byl  vystaven  kritice,  zároveň  byl  ale  také  chválen  za  správná 

rozhodnutí. Navzdory tomu se některými událostmi média zabývala podrobněji než těmi 

doposud zmíněnými.

Kromě výstřižků novinových článků si Harper ve své osobní sbírce uchovával 

také  poštovní  korespondence  s  fanoušky,  přičemž  dva  z  těchto  dopisů  obsahovaly 

závažné informace. Po utkání v Irsku mezi Dolphinem a Corkem se na něj snesla vlna 

kritiky ze strany novinářů. Vítězný gól domácích údajně neměl být uznán, rozhodčí si 

ale za svým rozhodnutím stál. Harper rovněž obdržel dopis od příznivce Corku, v němž 

se  jej  fanoušek  ptal,  kolik  si  od  domácích  nechal  zaplatit  a vyhrožoval  mu  smrtí 

v případě,  že  se  někdy  vrátí  na  stadion  jeho  týmu.  Tento  incident  vzbudil  velkou 

pozornost médií, spekulovalo se mimo jiné o tom, že některé noviny otiskly upravené 

fotografie demonstrující dění na brankové čáře před rozhodujícím gólem.42

Sudí  Harper  se  domníval,  že  média  a  tisk  přispěly  k  rostoucímu  tlaku  na 

rozhodčí a že v některých případech, v nichž figuroval, hrály zásadní roli. Je zjevné, že 

už v první polovině minulého století bylo možné pozorovat rostoucí pozornost médií 

zaměřenou na postavení rozhodčího ve fotbalovém prostředí.  Tento zájem postupem 

času kulminoval až do podoby, kterou známe dnes.

V jiné studii se Tom Webb zabýval novodobou situací okolo fotbalových arbitrů. 

Konkrétně  zkoumal,  zda  média  pomáhají  zvyšovat tlak  na  rozhodčí,  jak  naznačily 

výsledky dřívějších výzkumů (např. Colwell 2000 cit. in Webb 2016: str. 208; 211). To 

Webb zjišťoval  na základě polostrukturovaných rozhovorů s novináři z Velké Británie 

spolu s notační analýzou dvaceti  živých  přenosů ze zápasů Premier League v sezóně 

2013–2014.43 Notační analýza  je  prostředek  k  zajištění přesného,  nezávislého 

42 Webb, T. (2016). Knight of the Whistle: W.P. Harper and the Impact of the Media on an Association 
Football Referee, The International Journal of the History of Sport, Vol. 33 (3), str. 314–315.

43 Webb, T. (2016). Referees and the media: a difficult relationship but an unavoidable necessity. Soccer 
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a objektivního záznamu o proběhlých událostech (Carling, Williams a Reilly 2005 cit. 

in Webb 2016: str. 209). Rozhovor se týkal pohledu respondentů na rozhodčí v anglické 

Premier League, zkoumal zkušenosti dotazovaných a jejich vztah k sudím. Všech deset 

účastníků pracovalo v televizních médiích se zaměřením na fotbal.

Autoři analyzovali dvacet zápasů anglické nejvyšší soutěže v sezóně 2013–2014 

vysílaných  televizními stanicemi Sky Sport a BT Sport. Následně zkoumali, jak často 

byl rozhodčí v jednotlivých utkáních zmiňován, v jaké souvislosti a podobně.

Počet momentů, a tudíž i celkový čas, kdy byl rozhodčí zmíněn nebo diskutován, 

byl  poměrně nízký. V průměru 13,4 případů za zápas ve více než 20 utkáních,  což 

v přepočtu  znamená,  že  sudí  byli  předmětem komentáře  celkem přibližně  37  minut 

z celkového počtu 1800 minut. Výsledky této analýzy ukazují, že sdělovací prostředky 

diskuzi o rozhodčích nevěnovali tolik času, jak se mohlo předpokládat.

Tento  výzkum  ověřoval  tvrzení,  že  média  jsou  důležitým  zdrojem  tlaku  na 

rozhodčí.  Z celkového počtu 20 zápasů bylo nejvíce komentářů reagujících na výkon 

arbitra  neutrálních  (41,85  %  z  celku).  V  těchto  případech  komentátoři  a  experti 

neposkytli  žádné pozitivní,  negativní ani  diskutabilní informace.  Druhé nejčastější 

výroky na adresu rozhodčích byly pozitivní  (25,56 %),  často podporovaly rozhodnutí 

rozhodčího  nebo  přístup,  který v  daných  situacích  preferoval.  Třetí  nejčastěji 

vyskytovanou kategorií byly výroky komentátorů či expertů týkající se verdiktu sudího, 

které vzbuzovaly otázku (21,85 %), ale nikterak nekritizovaly jeho rozhodnutí ani jej 

negativně  nehodnotily.  Nejméně početnou skupinu tvořily  čistě  negativní  komentáře 

(10,74 %) otevřeně kritické vůči rozhodnutí rozhodčího.

Tyto  výsledky  podpořili  také  respondenti  pracující  v  médiích.  Účastníci 

rozhovoru podle odpovědí brali v potaz náročnost úlohy rozhodčího. Podle nich jsou 

rozhodčí v Premier League kvalitní a snaží se odvádět co nejlepší výkony. Jakékoliv 

přehmaty jsou součástí hry stejně jako chyby, kterých se dopouštějí hráči nebo trenéři.

V českém prostředí se vztahem mezi médii a fotbalovými rozhodčími zabýval 

Rudolf Reisner (2017), který ve své bakalářské práci zkoumal  mediální  obraz sudích 

v české  fotbalové  lize.  Autor  zjišťoval  mediální  pokrytí  dvou  kontroverzních  kauz 

z průběhu  ligového  ročníku 2015–2016 na  příkladu vybraných českých médií.  Také 

& Society, Vol. 19 (2), str. 205–221.
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studoval  veřejné  mínění  o  činnosti  českých  arbitrů  prostřednictvím  dotazníkového 

šetření.

První kauza se týkala konfliktů mezi bývalými rozhodčími a vedením českého 

fotbalu  v  čele  s  tehdejším formálním místopředsedou Fotbalové  asociace  Romanem 

Berbrem. Z výsledků analýzy vyplynulo, že způsob referování o rozhodčích záviselo na 

typu a charakteru média. V bulvárním médiu byli rozhodčí prezentováni primárně jako 

utiskované osoby vykonávající svou činnost pod silným tlakem, vyvíjeným převážně ze 

strany Berbra,  s  jehož  postavou byl  obraz rozhodčích  v této  kauze  úzce spjatý.  Na 

základě  prohlášení  bývalých  arbitrů  média  uváděla,  že  v  rozhodcovském  systému 

existuje skupina sudích, kteří jsou Berbrovi nakloněni, a kteří tak disponují  různými 

výhodami.44 Seriózní  média  pak charakterizovala  strukturu  českých rozhodčích  jako 

těžce prostupnou, komplexní a silně provázanou skupinu, v jejímž systému platí určitá 

pravidla, která její členové musí dodržovat.45

Druhá kauza,  již  si  autor  vybral  k  analýze,  se  vztahovala  k  dvojici  českých 

rozhodčích, kteří v květnu roku 2016 řídili utkání nejvyšší soutěže pod vlivem alkoholu. 

Oba  sudí  byli  mediálně  prezentováni  jako  osoby,  které  poškodily  jméno  českého 

fotbalu. V  médiích se objevily i  názory známých fotbalových osobností, podle nichž 

tato událost pouze reflektovala tehdejší komplexní situaci v české kopané. Právě na tuto 

aféru si v dotazníkovém šetření vzpomnělo nejvíce respondentů.46 Dotazovaní rovněž 

nejčastěji uváděli, že mediální příspěvky týkající se rozhodčích v nich vyvolávají pocit 

toho, že sudí poškozují pověst českého fotbalu.  Přesto si o postavě rozhodčího většina 

z respondentů myslela, že se jedná o respektovanou a důvěryhodnou osobnost. Za tuto 

zdánlivě schizofrenní situaci podle autora mohou mimo jiné chyby a špatná rozhodnutí 

sudích během zápasů,  které  tak na fotbalové prostředí vrhají  špatné světlo.  Druhým 

vysvětlením  může  být  větší  počet  negativních  sdělení  v  mediálním  prostoru,  která 

sdělovací  prostředky  publikují  s  přihlédnutím  ke  konceptu  zpravodajských  hodnot, 

konkrétně hodnotě negativity.47

44 Reisner, R . Mediální obraz českých fotbalových rozhodčích. Praha, 2017. 90 s. Bakalářská práce (Bc.) 
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra 
mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. Str. 73.

45 Tamtéž.
46 Tamtéž.
47 Tamtéž. Str. 74.
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Rozhodčí zaujímají ve fotbalovém prostředí významnou pozici. Jejich verdikty 

ovlivňují důležitá utkání prestižních soutěží, v nichž týmy hrají o velké množství peněz. 

Svými výkony se podílejí na budování mediálního obrazu fotbalu jako takového. Jak 

napsal  Rudolf  Reisner  (2017,  str. 74)  „aby  byla  zachována  důvěryhodnost  v  jejich  

rozhodnutí, měly by být veškeré procesy v jejich skupině, potažmo v komisi rozhodčích,  

nezávislé,  transparentní  a  otevřené  médiím  i  veřejnosti“. K postupnému  zlepšení 

mediálního  obrazu  rozhodčích  lze  dospět  mnoha  způsoby.  Podle  mého  názoru  je 

nejdůležitější komunikace. V českém prostředí jsou stále ojedinělé situace, kdy sudí po 

zápase předstoupí před novináře a vysvětlí jim svá rozhodnutí. Výrazně ulehčit práci by 

rozhodčím  mělo  zavedení  videa,  které  se  na  sklonku  roku  2017  začalo  využívat 

i v české lize.

Dagmar Damková podstatnou část své profesní kariéry působila jako rozhodčí. 

Na příkladu výše zmíněných studií je prezentováno, jak velký tlak je na výkon sudího 

v utkání  vyvíjen  a zároveň  jakým  způsobem  mohou  jeho  verdikty  ovlivnit  způsob 

referování o něm. Právě to budeme mimo jiné zkoumat v naší práci.

1.5. Dagmar Damková

Dagmar  Damková  se  narodila  29.  prosince  1974  v  Plzni.  Po  gymnáziu 

nastoupila na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala obor anglický jazyk. 

Od svých 14 let hrála aktivně fotbal za Rapid Plzeň a poté také v Německu. Po sedmi  

letech ale fotbalové kariéry zanechala a na radu bývalého ligového rozhodčího Romana 

Berbra  se  začala  věnovat  dráze  rozhodčí.48 Přes  mládežnické  soutěže,  divizni 

a třetiligové zápasy se propracovala až k řízení zápasů ve druhé nejvyšší soutěži, kde 

v roce 2002 debutovala jako pomezní, následně pak i jako hlavní rozhodčí. V říjnu o rok 

později v utkání Liberce s Českými Budějovicemi si tehdy osmadvacetiletá Damková 

odbyla premiéru v první lize a stala se vůbec první ženskou sudí v historii, která řídila 

utkání nejvyšší  soutěže mužů v Čechách.  „Prožívám štěstí.  Zadostiučinění vůči těm,  

kteří mi házeli klacky pod nohy a nechtěli dát šanci. Na druhou stranu pak vděk k těm,  

kteří za mnou stáli a podporovali mě,” řekla Damková po premiéře.49 Během kariéry 

48 Fotbalovou první ligu řídila poprvé žena - Dagmar Damková. [Online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z 
http://www.radio.cz/cz/rubrika/sport/fotbalovou-prvni-ligu-ridila-poprve-zena-dagmar-damkova

49 Slečna Damková v Liberci psala historii. [Online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z 
https://fotbal.idnes.cz/slecna-damkova-v-liberci-psala-historii-fcf-/fotbal.aspx?
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rozhodčí  pracovala  také  jako  učitelka  anglického  jazyka  na  Státní  jazykové  škole 

v Plzni.

V  roce  2004  se  zúčastnila  olympijských  her  v  Aténách,  kde  řídila  zápasy 

ženského  turnaje.  Téhož  roku  se  její  jméno  objevilo  v  odposleších  souvisejících 

s korupční kauzou v českém fotbale, dost nelichotivě se o ní vyjadřovali tehdejší delegát 

Prášil s rozhodčím Zejdou, kteří přemítali, zda Damkovou zahrnout do dělení úplatku za 

zápas, v němž působila v roli asistenta.  „A co Dáša? - Já jí šáhnu ve sprše na švába  

a bude to.  -  Dyť  ti  slezou nehty.  -  Ne rukou,  vole,  kopačkou...”  zaznělo  mimo jiné 

v rozhovoru  obou  protagonistů.50 Damková  se  postupem  času  vypracovala  mezi 

renomované rozhodčí,  na mezinárodní  listině  FIFA patřila  do elitní  skupiny.  V roce 

2006  rozhodovala  finálový  duel  Poháru  ČMFS  mezi  Spartou  a  Baníkem  Ostrava. 

V prostředí ženského fotbalu patřila k nejrespektovanějším arbitrům a byla delegována 

na řadu prestižních a důležitých klání. V roce 2007 byla nominována na mistrovství 

světa žen v Číně a o rok později na olympiádě v Pekingu rozhodovala finále ženského 

turnaje.  V  Česku  Damkovou  chválili  fotbaloví  odborníci  a populární  byla  také 

u veřejnosti. Po jejím dobrém výkonu v ostře sledovaném utkání ostravského Baníku se 

Spartou v roce 2010 pro ni písničkář Jarek Nohavica dokonce složil píseň. V roce 2009 

pískala finálový zápas evropského šampionátu v Helsinkách a nejdůležitější duel měla 

na starost rovněž v roce 2011 v Londýně, kde řídila finále ženské Ligy mistryň. Ještě 

v červnu téhož roku se zúčastnila mistrovství světa v Německu, její kariéra rozhodčí už 

se však chýlila ke konci. V srpnu se Damková ligovým zápasem Mladé Boleslavi proti 

Slovácku rozloučila s dráhou profesionální sudí, protože se jako vůbec první žena stala 

členkou  komise  rozhodčích  Unie  evropských  fotbalových  asociací  (dále  jen  UEFA) 

a jako arbitr už nadále nemohla působit. Damková odřídila celkem 101 mezinárodních 

utkání  a  45 duelů v české první  lize.  „Jde o tak významnou výzvu,  která  by se už  

nemusela nikdy opakovat, že jsem se rozhodla vzdát se další kariéry jako rozhodčí,“ 

uvedla před posledním zápasem.51

c=A031018_222344_fotbal_ruz
50 Dagmar Damková. Chtěli jí „sahat na švába“, teď jim možná bude šéfovat. [Online]. [cit. 2018-03-

05]. Dostupné z https://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/gambrinus-liga/chteli-ji-sahat-na-svaba-ted-
jim-mozna-bude-sefovat_210242.html

51 Sudí Damková se rozloučila, podpořily ji i kolegyně. [Online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z 
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/132248-sudi-damkova-se-rozloucila-podporily-ji-i-kolegyne/
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V září  roku 2011 získala Damková další  významnou funkci,  byla jmenována 

předsedkyní komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR). 

Ještě  předtím chtěla  kandidovat  na funkci  předsedkyně FAČR, ale svoji  kandidaturu 

nakonec  stáhla.  „Funkce  by  se  neslučovala  podle  názoru  lidí  z  UEFA s  nejvyšším  

postem v národní asociaci. Protože chci pracovat v komisi rozhodčích UEFA, kde ještě  

nikdo od nás nikdy nebyl,  musela jsem svoji  kandidaturu  stáhnout,“  zdůvodnila své 

rozhodnutí.52 V červnu roku 2013 byla na valné hromadě FAČR zvolena předsedkyní 

Řídící komise pro Čechy, která dohlíží na Českou fotbalovou ligu a v Čechách hrané 

divize. Stala se tak historicky první ženou, která získala pozici ve výkonném výboru 

české a československé fotbalové asociace.

V březnu roku 2016 opustila  Damková post  předsedkyně  komise  rozhodčích 

FAČR a ve výboru zůstala jen jako řadový člen. „Své práci jsem vždy dávala maximum  

a všem se můžu podívat  do očí.  Jedna životní  etapa končí  a  nebylo  to  jednoduché  

rozhodování. Nicméně život jde dál a já se nyní rozhodla udělat další profesní krok,“ 

oznámila  tehdy.53 V  říjnu  pak  z  komise  odešla  úplně,  což  zdůvodnila  pracovním 

vytížením v mezinárodních organizacích UEFA a FIFA.54 Rok na to byla jako první 

český zástupce v historii zvolena do komise rozhodčích Mezinárodní fotbalové federace 

(FIFA),  přičemž stejnou  funkci  v  rámci  UEFA zastává  nadále.  „Jsem ráda,  že  dvě  

největší fotbalové instituce světa si váží mojí práce a dokážou ji ocenit. Je to pro mě  

obrovská  čest,“  řekla.55 Damková  je  momentálně  stále  členkou  výkonného  výboru 

FAČR,  kde  zastává  funkci  předsedkyně  Řídící  komise  pro  Čechy,  a  zároveň  je 

Prezidentkou fotbalu žen. Jejím manželem je kontroverzní funkcionář a bývalý ligový 

rozhodčí Roman Berbr, který je v současnosti druhým místopředsedou FAČR za Čechy.

52 Bývalá rozhodčí Damková se kandidatury na šéfku českého fotbalu vzdala. [Online]. [cit. 2018-03-
05]. Dostupné z https://fotbal.idnes.cz/byvala-rozhodci-damkova-se-kandidatury-na-sefku-ceskeho-
fotbalu-vzdala-1mu-/fot_reprez.aspx?c=A110903_132029_fot_reprez_ten

53 Damková končí, komisi rozhodčích povede Tulinger. [Online]. [cit. 2018-03-05]. Dostupné z 
http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/1-liga/329614-damkova-konci-komisi-rozhodcich-povede-
tulinger/

54 Damková končí v komisi rozhodčích. O rezignaci nikomu neřekla. [Online]. [cit. 2018-03-05]. 
Dostupné z https://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2016-17/282670/damkova-konci-v-
komisi-rozhodcich-o-rezignaci-nikomu-nerekla.html

55 Damková byla zvolena do komise rozhodčích FIFA, šéfem bude Collina. [Online]. [cit. 2018-03-05]. 
Dostupné z https://sport.aktualne.cz/fotbal/damkova-byla-zvolena-do-komise-rozhodcich-
fifa/r~acbf26a6de3c11e6a20e0025900fea04/
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST
Oproti prvotnímu předpokladu jsme se namísto kvantitativní obsahové analýzy 

rozhodli zpracovat materiál metodou kvalitativní analýzy obsahu. K tomuto rozhodnutí 

přispěly  zajímavé  výsledky pilotáže,  ze  kterých  bylo  zjevné,  že  spíše  než  sledovat 

frekvenci  výskytu  jednotlivých  témat  a  rámců  bude  vhodnější  se  do  problematiky 

ponořit hlouběji formou kvalitativní analýzy.

2.1. Kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu

Metody výzkumu lze  tradičně  dělit  na  kvantitativní  a  kvalitativní.  Oba  typy 

metod vychází z odlišné představy o možnostech poznávání skutečnosti.56

Kvantitatvní metody hledají odpověď především na otázku Kolik? Kvantitativní 

výzkum je založený na vysoké standardizaci a měření proměnných. Zkoumá frekvenci 

výskytu  jednotlivých  proměnných  nebo  jejich  kategorií.  Jeho  výhodou  je  užívání 

statistiky a číselných údajů přinášejících větší přesnost a také přesvědčivost výsledků. 

Velkou  předností  kvantitativních  metod  je  jejich  přenositelnost  a  replikovatelnost. 

Umožňují  provádět  komparativní  výzkumy  různých  mediálních  krajin,  případně 

replikovat  starší  výzkumy s  odstupem několika  let  a  odhalovat  tak vývojové trendy 

zkoumaných jevů. Naopak za určitou nevýhodu lze považovat to,  že se zaměřují  na 

kvantifikaci pouze některých prvků.57

Kvalitativní metody se ptají  zejména otázkou  Jak? Charakteristickým prvkem 

těchto metod je, že nejsou standardizované, jako je tomu u metod kvantitativních. Jejich 

výhodou  je,  že  výzkumník  může  problém  zanalyzovat  do  hloubky,  sběr  dat  je 

otevřenější a není tak zatížen výzkumníkovou znalostí tématu před samotným sběrem 

dat. To je pozitivní zejména v případě, kdy téma dosud nebylo zkoumáno. Flexibilita 

kvalitativního výzkumu umožňuje větší otevřenost vůči novým podnětům. Nevýhodou 

je, že tato metoda je většinou schopna zpracovat menší vzorek a menší počet případů. 

Problematická může být také subjektivita a reliabilita výzkumu.58

Kvalitativní  metody  vycházejí  z  představy,  že  poznání  se  děje  na  základě 

interpretace a je vždy subjektivní povahy, výzkumník je nedílnou součástí výzkumu a je 

56 Trampota, T. a M. Vojtěchovská. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. Str. 16.
57 Trampota, T. a M. Vojtěchovská. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. Str. 17.
58 Tamtéž. Str. 18.
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nezastupitelný.  Vykazují  menší  replikovatelnost,  změna  výzkumníka  znamená 

i pravděpodobnou změnu výsledků.59

Jelikož jak kvalitativní, tak kvantitativní metody mají své výhody i nevýhody, 

často  se  využívá  jejich  kombinace.  Kombinování  metod  bývá  označováno  jako 

triangulace.60

2.1.1.Analýza obsahu mediálních sdělení

„Analýzy  mediálních  sdělení  jsou  jedním  ze  základních  kamenů  výzkumu  

mediálních a komunikačních studií,  ale i politické vědy, pedagogiky a dalších oborů.  

I v tomto případě používáme jak kvantitativní, tak i kvalitativní postupy.“61

Obsahová  analýza  je  jedním z  tradičních  postupů  analýzy dokumentů.  Jejím 

cílem je podle Renáty Sedlákové (2014: str. 291) „snaha vypovídat o velkých souborech  

dat,  což  je  nezbytné,  pokud  chceme  získat  širší  přehled  o  pokrytí  daného  tématu  

v mediální krajině, zjišťovat dlouhodobé trendy v mediálním zobrazování určitých jevů  

či skupin nebo komparovat jejich reprezentace v různých typech médií.“

Pod souslovím obsahová analýza si většina sociálních vědců vybaví kvantitativní 

výzkumnou techniku vztahující se k pracím Bernarda Berelsona. Pokud chceme spojení 

použít  ve  vztahu  ke  kvalitativním  výzkumným  postupům,  doporučuje 

Sedláková (2014: str. 289) mluvit o kvalitativní analýze obsahu.

2.1.2.Kvalitativní analýza obsahu

„Kvalitativní analýza (či interpretace) mediálních sdělení se snaží vyhodnotit  

z hlediska nemanifestovaných, skrytých charakteristik, k jejichž rozkrytí je nutná znalost  

kontextu, resp. širši historické a sociální situace. Bere tedy v úvahu i okolnosti, které  

jsou ‚za‘ či ‚pod‘ samotným sdělením, jinak vytrženým z kontextů komunikační události  

apod.  V  tomto  smyslu  je  analýza  „kvantitativních  atributů  obsahu“  více  analýzou  

významu sdělení.“62

Metodu kvalitativní analýzy obsahu rozvíjel například Philipp Mayring (2000: 

str. 2 cit. in Sedláková 2014: str. 290), který ji vymezuje jako „přístup pro empiricky  

59 Trampota, T. a M. Vojtěchovská. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. Str. 19.
60 Tamtéž. Str. 19–20.
61 Sedláková, R. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. Str. 287. 
62 Jirák, J. a B. Köpplová. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. Str. 264.
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a metodologicky  kontrolovanou  analýzu  textů  v  jejich  širším  komunikačním  rámci,  

následující analytická pravidla a postup krok za krokem, bez ukvapené kvantifikace“.

2.2. Výzkumný vzorek

Materiál  k  analýze  pochází  z  databáze  společnosti  Newton  media,  která  se 

věnuje  mediálním  analýzám  a  monitoringu  médií.  Vzhledem  k  vysokému  počtu 

příspěvků týkajících se Dagmar Damkové v posledních čtrnácti letech jsme byli nuceni 

úžeji  vymezit  pět  reprezentativních období.  Zároveň jsme se omezili  jen na obsahy 

celostátních  deníků,  i  přesto  materiál  k  analýze  tvořil  zhruba  1200 mediálních 

příspěvků. Do  vyhledávače  jsme  zadali  klíčový  výraz  „Dagmar  Damkov*“,  jehož 

výskyt jsme hledali na jakémkoliv místě v textu, tedy včetně titulku. K dispozici byly 

články z těchto  celostátních  deníků:  Aha!,  Blesk,  Deník  Impuls,  E15,  Haló  noviny, 

Hospodářské noviny, Lidové noviny, Mladá fronta DNES, Právo, Sport a Šíp.

2.3. Vymezení reprezentativních období profesní kariéry D. 
Damkové v letech 2003–2017

Níže  uvedených  pět  období  charakterizuje  jednotlivé  fáze  profesní  kariéry 

Dagmar Damkové ve sledovaných letech. U každého je stručně zdůvodněno, proč jsme 

právě toto časové rozpětí do výzkumu zařadili:

• 1. 1. 2003–1. 1. 2005

Damková se jako rozhodčí začíná prosazovat ve 2. a později i v 1. lize mužů. 

Mediální  zájem o její  osobu roste,  k čemuž pomáhá i  to,  že se její  jméno objevuje 

v odposleších souvisejících s korupční kauzou v českém fotbale v roce 2004.

• 1. 1. 2008–1. 1. 2010

Kariéra rozhodčí Damkové je na vrcholu. Získává respekt doma i v zahraničí, 

těší se velké popularitě a řídí řadu prestižních utkání včetně finále ženského turnaje na 

olympiádě v Pekingu či finálového duelu mistrovství Evropy žen v Helsinkách

• 1. 1. 2011–1. 1. 2012

Damková zanechává kariéry sudí, protože se jako vůbec první žena stala členkou 

komise  rozhodčích  UEFA.  Později  byla  jmenována  předsedkyní  komise  rozhodčích 

FAČR.  Ještě  předtím  chce  kandidovat  na  funkci  předsedkyně  FAČR,  ale  svoji 

kandidaturu nakonec stahuje.
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• 1. 1. 2013–1. 1. 2014

V roce 2013 je na valné hromadě FAČR zvolena předsedkyní Řídící komise pro 

Čechy, která dohlíží na Českou fotbalovou ligu a v Čechách hrané divize. Stává se tak 

historicky  první  ženou,  která  získala  pozici  ve  výkonném  výboru  české 

a československé fotbalové asociace.

• 1. 1. 2016–31. 12. 2017

V roce  2016  odchází  z  komise  rozhodčích.  Rok  na  to  je  jako  první  český 

zástupce v historii zvolena do komise rozhodčích FIFA, přičemž stejnou funkci v rámci 

UEFA zastává nadále. V Česku tak už není tolik na očích.

2.4. Stanovení výzkumné otázky a hypotéz

Před provedením analýzy jsme stanovili hlavní výzkumnou otázku a a tři dílčí 

výzkumné podotázky.

VO: Jak se vyvíjel mediální obraz Dagmar Damkové v letech 2003–2017?

VO1:  Byl mediální obraz Dagmar Damkové nejvíce pozitivní v období jejích začátků 

jako rozhodčí a jejího působení ve 2. a 1. lize mužů?

VO2: Ovlivnily mediální obraz Dagmar Damkové negativně její funkce šéfky českých 

rozhodčích a její sepětí s kontroverzním funkcionářem Romanem Berbrem?

VO3:  Došlo v souvislosti se zvolením Dagmar Damkové do komise rozhodčích FIFA 

a se zachováním její pozice v UEFA a stažením z veřejného života v Česku k poklesu 

mediálního zájmu o její osobu?

3. VÝZKUMNÁ ČÁST
Ve výzkumné části  práce  jsme se  zabývali  analýzou mediálních  textů  v  pěti 

obdobích profesní  kariéry Dagmar Damkové.  V textech jsme hledali  způsob, jakým 

média  o  Damkové  referovala  a  vybírali  jsme  dominantní  rámce.  S  přihlédnutím 

k typologii  rámců  Claese  de  Vreese  jsme  obecné  rámce  vyznačili  větším  písmem 
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a tučně, rámce specifické jsou zvýrazněny podtržením. Jednotlivé rámce jsme se snažili 

řadit  co  nejrelevantněji,  tedy  s  přihlédnutím  k  jejich  vyznění  (pozitivní/negativní), 

zároveň také k četnosti výskytu, ale i logické chronologii.  K dotvoření kontextu nám 

v řadě  případů  pomohly  i  odpovědi  v  rozhovorech  (jednalo  se  o  typ  rozhovoru 

s informantem, nikoliv o hloubkové rozhovory), které jsou součástí přílohy této práce. 

Tyto  rozhovory  byly  uskutečněny  po  obsahové  analýze,  1.  května  jsem  hovořil 

s novinářem  Luďkem  Mádlem,  3.  května  s  novinářem  Štěpánem  Filípkem  a  mezi 

15. a 19. květnem probíhala elektronická korespondence přímo s Dagmar Damkovou. 

Citace  z  některých  pasáží  jsou  přítomné  u příkladů  konkrétních  rámců  uvedených 

 vanalýze. Je nutné zmínit, že identifikace rámců a jejich pojmenovávání či řazení do 

skupin  je  do  značné  míry  závislé  na  subjektivním  přístupu  a  povaze  daného 

výzkumníka.  Je  velmi  pravděpodobné,  že  se  změnou  výzkumníka  by  došlo  také 

k určitým změnám ve výsledcích rámcové analýzy.

3.1. Analýza

3.1.1.1. období (1. 1. 2003–1. 1. 2005)

Kvalitní a sympatická rozhodčí

O Dagmar Damkovou se média začala více zajímat poté, co se začala prosazovat 

ve  druhé,  potažmo  první  lize  mužů.  Plzeňská  rozhodčí  po  přechodu  do  mužské 

fotbalové  ligy brzy rozptýlila  veškeré  pochybnosti  o  tom,  jestli  tento  skok zvládne. 

Předváděla  velmi  dobré  výkony,  které  média  pravidelně  oceňovala.  V  prvním 

sledovaném období byl tento obecný rámec nejvíce frekventovaný.

Ve svých začátcích byla mezi muži velkým oživením a těšila se oblibě veřejnosti 

i  médií.  Její mediální obraz byl  na začátku jejího působení v Gambrinus lize velice 

pozitivní.  Média  Damkovou  popisovala  jako  věčně  usměvavou,  sympatickou  ženu. 

„Měla obrovský dar. Byla nepřehlédnutelná, navíc velmi dobře mluvila, byla ochotná,  

vstřícná. Pro novináře v podstatě ideální objekt zájmu, čemuž ještě větší náboj dodalo  

její prosazení se v mužské lize,“ vzpomíná novinář Štěpán Filípek.63

63 Rozhovor autora se Štěpánem Filípkem, realizovaný 3. 5. 2018 v Praze.
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Po premiéře v nejvyšší soutěži mužů, kdy v červnu roku 2003 asistovala na čáře 

hlavnímu rozhodčímu během utkání Jablonec–Brno.

„Fanoušci  jí  tleskali,  dokonce  chtěli  pusu  na  tvář.  Přesně  takovou,  jakou  vtiskla  

hlavnímu rozhodčímu Královcovi na úvod i ukončení zápasu. Pak hulákali, že jí to sluší,  

a potleskem odměnili dva odmávané ofsajdy. Oba Brnu...“64

Později zvládla i svůj debut v roli hlavní rozhodčí. „Celý ten poprask byl tehdy  

pozitivní ve stylu toho, že ‚ženy dobyly další vesmír‘ a Damková byla populární skoro  

jako Valentina Těreškovová,“ popisuje tehdejší humbuk okolo Damkové novinář Luděk 

Mádl.65

„Žena s píšťalkou. Svůj první zápas v lize odřídila Dagmar Damková precizně. Navíc  

s elegancí  a nadhledem.  Zřejmě  nepískala  naposled  a  to  je  dobře.  Jediná  žena  

v nejvyšší soutěži si totiž získala srdce fanoušků. Tradiční pusa pro kapitány je v drsném  

prostředí milým gestem.“66

„Sympatická  učitelka  Dagmar  Damková  rozdala  polibky  kapitánům  a  pak  výtečně  

odřídila zápas Liberec – České Budějovice. Stala se první ženou v Česku, která pískala  

prvoligový duel.“67

„Na čáře poskakuje sympatická černovláska DAGMAR DAMKOVÁ, jediná žena mezi  

prvoligovými rozhodčími.“68 

„Usměvavá rozhodčí měla v Nymburku mírnou úlevu. ‚Fyzické testy si totiž odbudu až  

v pondělí, před olympiádou v Aténách,‘ vysvětlovala.“69

64 Chtěli od Dáši pusu. Blesk, June 02, 2003, p 16. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

65 Rozhovor autora s Luďkem Mádlem, realizovaný 1. 5. 2018 v Praze.
66 Deset důvodů, proč jít na fotbalovou ligu. Lidové noviny, Feb 13, 2004, p 26. [Online]. [cit. 2018-04-

10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
67 Skončila liga navždy spojená s korupcí. Lidové noviny, May 17, 2004, p 32. [Online]. [cit. 2018-04-

10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
68 Damková: Jsem z toho v šoku!. Blesk, May 11, 2004, p 27. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
69 Hron, L. Rozhodčí byli jak ve škole. Mladá fronta DNES, Aug 04, 2004, p 3. [Online]. [cit. 2018-04-

10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Růže mezi trny

Sousloví,  s  nímž  přišel  písničkář  Nohavica,  v  souvislosti  s  plzeňskou  sudí 

zlidovělo  a  média  jej  ve  vztahu  k  Damkové  často  explicitně  používala.  Damkovou 

v tomto období  popisovala  jako někoho,  kdo zlepšuje pošramocené renomé českých 

rozhodčích. A to jak na domácí scéně, tak i v zahraničí. Často byla médii stylizována do 

role v podstatě jediného kvalitního tuzemského sudího, který se v „konkurenci“ těch 

zbylých svými schopnostmi vyjímá. „Když se utkání vydařilo, tak jsem byla pomalu za  

boha a všem chlapům říkali, že by se ode mě měli učit, na druhou stranu když se zápas  

nevydařil, tak to bylo někdy až fakt za hranicí lidského chápání, co lidi byli schopni  

vypustit z úst.“ vzpomíná s odstupem Dagmar Damková.70

„Když už nestojí fotbal za nic a pánové sudí z něj dělají komedii,  tak aspoň ženský  

faktor povznáší na duši. Něžné pohlaví ředí vztek.“71

„Zatímco čeští mužští rozhodčí jsou evropskými outsidery, Dagmar Damková se jako  

jedna ze čtyř hlavních sudí z Evropy zúčastní největší světové události ženského fotbalu  

- srpnových olympijských her v Řecku!“72

V roce 2004 poznamenala české fotbalové prostředí korupční aféra v nejvyšší 

ligové  soutěži.  Zatímco  tuzemské  prostředí  se  zmítalo  v  krizi,  Damková  jela 

reprezentovat Česko na olympijské hry do Atén, kde řídila zápasy ženského fotbalového 

turnaje.

„Korupčním skandálem postižené domácí  fotbalové dění  vyměnila rozhodčí  Dagmar  

Damková  dočasně  za  Atény  a  za  prostředí,  jež  by  mělo  být  prodchnuto  ctnostnými  

ideály olympijských her.

Zpovzdálí může sledovat smršť obvinění, s níž zápolí kolegové. Sama si na olympiádě  

jako  hlavní  zapíská  ženský  turnaj.  Bude  jedinou  zástupkyní  českého  fotbalu  

70 Rozhovor autora s Dagmar Damkovou, realizovaný ve dnech 15. 5.–19. 5. 2018 formou elektronické 
korespondence.

71 Chytil, M.; Pospíšil, L.; Mančař, P. Na co lidé přijdou. Blesk, Feb 11, 2004, p 17. [Online]. [cit. 2018-
04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

72 Damková na OH!. Sport, May 20, 2004, p 26. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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v Aténách.“73

„Pošpiněnou  čest  českých  fotbalových  sudích  bude  hájit  devětadvacetiletá  Dagmar  

Damková v turnaji žen.“ 74 

Nejlepší česká rozhodčí

Mezi ženskými rozhodčími v Česku neměla Damková konkurenci už jen proto, 

že se jako první prosadila v 1. lize mužů. Její  postavení kvality média v řadě textů 

akcentovala.

„(...) 28letá Dagmar Damková rozhodovala jako asistent sobotní utkání 30. kola mezi  

Jabloncem  a Brnem.  Damková  je  už  řadu  let  nejlepší  českou  fotbalovou  sudí  

a s píšťalkou v ruce rozhodovala už i v zahraničí.“75 

„Na  tuzemských  fotbalových  trávnících  běhá  i  24  žen  s  píšťalkou,  nejlepší  z  nich  

Dagmar  Damková  se  na  sklonku  jara  dočkala  na  jablonecké  Střelnici  prvoligové  

premiéry s praporkem.“76

„Nejlepší česká fotbalová rozhodčí Dagmar Damková dnes přijede z pět set kilometrů  

vzdálené Plzně do Kravař na Hlučínsku.“77 

Průkopnice a profesní inspirace

Damková  se  stala  první  ženskou  rozhodčí  v  Čechách,  která  se  prosadila 

v mužském fotbale. Tím ukázala směr všem svým budoucím následovnicím.  Pro jiné 

ženské sudí byla Damková vzhledem ke svému kariérnímu postupu inspirací i vzorem 

a média toto akcentovala.

73 Procházka, V. Damková: Hry jsou třešničkou kariéry. Právo, Aug 07, 2004, p 24. [Online]. [cit. 2018-
04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

74 Nohejl, T. Skokanka do vody se dočkala her až jako sudí. Mladá fronta DNES, Aug 12, 2004, p 2. 
[Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

75 Damková na čáře. Deník IMPULS, June 02, 2003, p 1. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

76 Tichý, V. Puček dvojnásobným premiantem. Sport, June 16, 2003, p 4. [Online]. [cit. 2018-04-10]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

77 Kravaře: Hřiště plné rozhodčích. Mladá fronta DNES (Kraj Moravskoslezský), June 20, 2003, p 3. 
[Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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„Roli  ‚první Evy‘ v českém prvoligovém ‚ráji‘ zvládla se ctí, dokonce i zástupci obou  

týmů ocenili, že hru zbytečně nepřerušovala.“78

„Česká průkopnice s  píšťalkou Dagmar Damková bude mít  i  ve druhé části  letošní  

sezony  dostatek  příležitostí  navázat  na  podzimní  premiéru,  kdy  jako  druhá  žena  

v Evropě řídila ligové utkání mužů.“79

„Kupříkladu taková Damková. Tato Dagmar odpískala fotbalovou první ligu chlapů,  

jako by se nechumelilo. Soudkyně provedla narušení mužských kruhů se vší rozhodností  

a  šarmem.  Ba neobávala  se ani  použít  typicky  ženskou zbraň:  když  udělala  chybu,  

elegantně naznačila, že sami ‚ti chlapi‘ říkali, že viník se měl přiznat.“80

„Asistentka rozhodčího Hana Špačková kráčí ve stopách nejslavnější české rozhodčí  

Dagmar Damkové.“81 

„Sedmadvacetiletá blondýnka je jednou z nejlepších čtyř ženských rozhodčích u nás.  

Nejznámější je Dagmar Damková, která se už dostala do první ligy a v Aténách řídila  

zápasy ženského turnaje.  To je  i  sen Špačkové,  která je  prvním rokem zařazena na  

mezinárodní listinu FIFA.“82

„Dívám se na fotbal jako chlap a rozumím mu,“ říká o sobě pohledná rozhodčí Monika  

Pavlíková  z Havířova,  která  chce  v  krátké  době  dohnat  Dagmar  Damkovou,  první  

českou ženu, která pískala nejvyšší profesionální Gambrinus ligu.“83

78 Rozhodčí pod mikroskopem. Sport, Oct 21, 2003, p 5. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

79 Tichý, V. Sudí letí na „Kanáry“. Sport, Jan 24, 2004, p 8. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

80 Kučera, V. Míč a mičuda. Sport, Oct 22, 2003, p 16. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

81 Chlapi mávat neumějí.... Blesk, June 14, 2003, p 13. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

82 Trusina, R. Dřív jsem byla jako atrakce, říká fotbalová rozhodčí. Mladá fronta DNES, Sept 02, 2004, 
p 26. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

83 Kolář, V. Žena píská jako chlap. Sport, Oct 23, 2004, p 26. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Oběť

V období, kdy se Damková coby rozhodčí začala prosazovat v první lize mužů, 

byla  médii  často  prezentována jako oběť,  která  je  v  mnoha ohledech nespravedlivě 

poškozovaná. V prvním sledovaném období se jednalo o druhý nejčastěji vyskytující se 

obecný rámec.

Oběť korupční kauzy

V roce 2004 českým fotbalovým prostředím otřásla  rozsáhlá korupční kauza. 

Damková se dostala do povědomí veřejnosti především kvůli zveřejněným nahrávkám 

telefonních hovorů. Dost nevybíravě se o ní v jednom z telefonátů vyjadřovali delegát 

Jan Prášil  s  rozhodčím Václavem Zejdou.  Média celou událost  prezentovala  tak,  že 

Damková  se  nevědomky stala  součástí  nekalých  vyjednávání  mezi  hlavními  aktéry 

korupční aféry.

„Dva roky  mimo fotbal  zůstane  i  bývalý delegát  Jan Prášil,  který  byl  do včerejška  

místopředsedou Jihočeského fotbalového svazu. Policie zachytila jeden jeho rozhovor  

s Horníkem a opět se sudím Zejdou. V tisku se objevily odposlechy, ve kterých vulgárně  

uráželi rozhodčí Dagmar Damkovou.“84

„Prášil před disciplinárkou tvrdil, že šlo o soukromé rozhovory, v nichž se takto někdy  

vyjadřuje. Netušil, že je odposloucháván. Ve zveřejněných odposleších, především pak  

v rozhovoru se Zejdou, se vulgárně vyjadřoval o sudí Dagmar Damkové. Použil výrazů  

jako  ‚sáhneš  jí  na  švába‘ a podobné  nechutnosti.  Při  odchodu  z  jednací  místnosti  

proletěl mezi novináři bez jediného slova vyjádření.“85

Doma nedoceněná sudí

Ačkoliv  Damková  v  zahraničí  kvalitně  odřídila  řadu  prestižních  zápasů, 

v Čechách se musela spokojit s menším pracovním vytížením, a to především v nižších 

84 Filip, M. Brabec dostal stop dva roky a pokutu. Lidové noviny, Nov 26, 2004, p 24. [Online]. [cit. 
2018-04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

85 Disciplinárka dala Brabcovi nejvyšší možný trest. Právo, Nov 26, 2004, p 1. [Online]. [cit. 2018-04-
10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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soutěžích.  Média  na  tento  paradox  ve  zkoumaném  období  upozorňovala,  byť  jeho 

příčina byla nejasná.

„Jediný  zástupce  českého  fotbalu  na  nedávné  letní  olympiádě  v  Aténách,  rozhodčí  

Dagmar Damková, je sice již tři týdny zpátky doma, ale nominace s píšťalkou ji v obou  

ligových soutěžích ‚nepotkaly‘.“

Zatímco české trio Jech, Jílek, Příhoda a moravská trojice Jahoda, Adámek, Racek se  

v nasazování o ligových víkendech pravidelně střídá, Dagmar Damková takové štěstí  

zatím neměla. ‚Teď bude celý týden v zahraničí,‘ dodává šéf rozhodčích. Ale proč právě  

před zahraničním výjezdem nedostala šanci ke kvalitní domácí generálce s píšťalkou?  

‚No,  to  jsme  ji  asi  měli  opravdu  nasadit,  aby  si  pořádně  zatrénovala,‘  přiznává  

rozpačitě nad zaplněným obsazovacím ‚pavoukem‘ bez jejího jména...“86

Nekorektní důvěrnost

Dagmar Damková jako první žena ve fotbalové lize mužů samozřejmě budila 

pozornost. Média se v některých textech zaměřovala na její vzhled, fyzickou stránku 

obecně nebo vztahy,  což jsou témata,  kterých si  u mužských rozhodčích nevšímala. 

Některé zmínky byly opravdu intimní.

„(...)  Stane  se  historicky  první  zástupkyní  něžného  pohlaví,  která  bude  s  píšťalkou  

v puse  rozhodovat  prvoligový  zápas  (Liberec –  Budějovice).  A  začne  ho  stylově  

polibkem s asistenty.“87

„Čtyřky  – zhruba tuhle  velikost  podprsenky  má podle  zúčastněných  hráčů Dagmar  

Damková,  první  žena,  která  pískala  zápas  nejvyšší  české  fotbalové  soutěže.  Bez  

problémů zvládla utkání Liberec – České Budějovice.“88

86 Damková v nemilosti?. Sport, Sept 11, 2004, p 6. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

87 Tomek, L. Hráči si občas přijdou pro pusu. Lidové noviny, Oct 17, 2003, p 26. [Online]. [cit. 2018-04-
10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

88 Heinz má desítku. A Damková čtyřky?!. Blesk, Dec 03, 2003, p 26. [Online]. [cit. 2018-04-10]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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„Bylo  to  poprvé  v  historii,  kdy  v  české  lize  rozhodovala  jako  hlavní  rozhodčí  žena  

a zápas se jí  určitě  povedl.  To ocenil  i  liberecký obránce Tomáš Janů,  který slečnu  

Damkovou z hecu poplácal po zadku. Kdo ví,  třeba právě tohle pohlednou rozhodčí  

přimělo k následnému výroku, že ‚má ráda sex ostatně jako každá ženská‘.“89

„Sympatické mladé dámě to ve sportovních šortkách a tričku slušelo mnohem víc než  

v ‚mužském‘ rozhodcovském dresu.“90

Berbrova milenka

Už v začátcích rozhodcovské kariéry Damkové média zveřejňovala informace 

o jejím bližším vztahu s bývalým sudím a pozdějším funkcionářem Romanem Berbrem.

„V přepisu rozhovoru se rozhodčí  Zejda a Prášil  baví  nevybíravými  slovy  i  o  tom,  

Damková  je  milenkou  bývalého  sudího  Romana  Berbra,  nyní  šéfa  krajského  

fotbalového svazu v Plzni.“ 91

(…)  „A z  nich  vyplývá,  že  se  Zejda  a  jeho  konzultant,  delegát  ČMFS  Jan  Prášil,  

obávali,  že  by Damková vše vyzradila  svému milenci  Romanu Berbrovi,  předsedovi  

Krajského fotbalového svazu v Plzni.“92

Článek, který vyšel v deníku Sport na Silvestra,  představoval fiktivní projekt 

Českomoravského  fotbalového  svazu  spočívající  ve  vytvoření  vlastního  televizního 

kanálu.

„8:00 Sextánka. Český film

V hlavních rolích rozhodčí Dagmar Damková a bývalý ligový sudí Roman Berbr.“93

89 Kojzar, P. První fotbalová liga z mnoha hledisek potěšila, ale.... Haló noviny, Dec 03, 2003, p 16. 
[Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

90 Strnad, H. Neví, kolik si na OH vypíská. Sport, Aug 05, 2004, p 7. [Online]. [cit. 2018-04-10]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

91 Damková: Je to hnusárna!. Blesk, July 10, 2004, p 10. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

92 Proč nedali Damkové. Sport, July 09, 2004, p 1. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

93 Program Strahovize. Sport, Dec 31, 2004, p 3. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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3.1.2.2. období (1. 1. 2008–1. 1. 2010)

Kvalitní rozhodčí

Vzhledem k jejím úspěchům média  pravidelně  vyzdvihovala  profesní  kvality 

rozhodčí Damkové také ve druhém sledovaném období. Připomínáno bylo především 

její úspěšné působení na poli ženského fotbalu, kde řídila ty nejdůležitější zápasy včetně 

finále olympijského turnaje či Ligy mistrů.

Růže mezi trny

Rovněž v tomto zkoumaném období byla Damková médii stylizována do role 

ženy, která zachraňuje bídnou pověst českých rozhodčích doma i za hranicemi. Přesto 

v určité době nedostávala v Gambrinus lize příliš prostoru, na což média upozorňovala.

„Je to paradox. O napravování pošramocené pověsti českých mužů s píšťalkou se za  

hranicemi  stará  nejvíc  žena.  Jaké  se  za  to  dočká  odměny?  Těžko  říct.  Pro  první  

‚mužskou‘ ligu není Damková poslední rok a půl dost dobrá, na mezinárodní scéně  

naopak patří mezi špičku. Zvláštní rozpor v Česku nikomu nevadí.“94

„Letošní  ročník Gambrinus  ligy od začátku  provázejí  pochybení  rozhodčích.  Špatně  

posouzené penalty, přehlédnuté zákeřné fauly, odpískané herecké etudy hráčů... Kolo, ve  

kterém by některý ze sudích nepochybil, skoro nenajdete. I proto působí sobotní výkon  

Damkové jako z jiného světa.“95

„Usměvavá sudí zůstala na hřišti neviditelná i výrazná zároveň. Její píšťalka se ozvala  

vždy jen tehdy, kdy to skutečně bylo nutné. Nasadila zcela jiný metr, než je v Česku  

obvyklé  – žádné zbytečné  kouskování,  každý  pád neznamenal  automaticky  faul,  hra  

plynula zcela přirozeně. Fanoušci i hráči si na elegantní styl zvykli rychle.“96

94 Adam, P. Zlato pro Damkovou. Lidové noviny, Aug 20, 2008, p 11. [Online]. [cit. 2018-04-10]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

95 Žaloudek, P. Ukázala mužům, jak se má pískat!. Blesk, Sept 29, 2009, p 22. [Online]. [cit. 2018-04-
10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

96 Adam, P. Elegantní Dagmar. Lidové noviny, Sept 29, 2009, p 20. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné 
z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Renomovaná sudí

Ke jménu Damkové novináři v tomto sledovaném období přidávali především 

pozitivní přívlastky, které akcentovaly profesní kvality rozhodčí. Zatímco v předchozím 

období o ní média v tomto kontextu psala především jako o nejlepší české sudí, později 

začala více vyzdvihovat i její úspěchy na mezinárodní scéně.

„Nejlepší česká rozhodčí Dagmar Damková bude rozhodovat ženský fotbalový turnaj  

na olympijských hrách v Pekingu. Včera obdržela oficiální nominaci.“97

„Damková už ve své kariéře dosáhla téměř všeho, čeho se dosáhnout dá. Pískala finále  

ženské  Ligy  mistrů,  semifinále  ženského  mistrovství  Evropy  i  světa.  Teď  si  k  tomu  

připočte olympijské finále.“98 

„Z českých rozhodčích je Damková nejúspěšnější na mezinárodní scéně.“99

„Splněný další sen! Nejlepší česká rozhodčí DAGMAR DAMKOVÁ bude pískat zítra ve  

finských Helsinkách finále mistrovství Evropy žen mezi Německem a Anglií.“100

„Damková už od roku 1997 figuruje na listině FIFA a patří mezi nejuznávanější ženské  

rozhodčí na světě.“101

Oběť

Rámec „oběti“ patřil ve druhém zkoumaném období mezi dva nejčastěji se vyskytující 

obecné rámce. Média jednak nechápala, proč je v zahraničí úspěšná rozhodčí na domácí 

scéně  ignorována,  a  zároveň  se  poprvé  systematicky  věnovala  vztahu  Damkové 

s Romanem Berbrem. Toto spojení podle médií kariéře Damkové příliš neprospívalo.

97 Faistová, K. Damková na olympiádu!. Sport, April 18, 2008, p 7. [Online]. [cit. 2018-04-10]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

98 Faistová, K. Včera byla nakupovat, dnes Damková odpíská olympijské finále. Mladá fronta DNES, 
Aug 21, 2008, p 5. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

99 Paulová, I. Naučte se pravidla fotbalu. Lidové noviny, July 08, 2008, p 3. [Online]. [cit. 2018-04-10]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

100 Evropa jako olympiáda. Sport, Sept 09, 2009, p 6. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

101 Potlesk. Lidové noviny, Sept 09, 2009, p 21. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Doma nedoceněná sudí

Média  ve  sledovaném  období  upozorňovala  na  zajímavý  paradox:  Zatímco 

v Česku byla Damková vedením komise rozhodčích dlouho opomíjená a pískala jen 

zápasy nižších soutěží,  v zahraničí  si  vybudovala velmi slušnou pověst a řídila řadu 

důležitých utkání, včetně finále ženského turnaje na olympiádě v Pekingu.

„A pak že nemáme dobré rozhodčí. Máme, jenže je to žena a tu skryjeme ve druhé lize.  

Doma  trpěná  Dagmar  Damková  dostala  vyznamenání  mnohem  větší,  než  ocenění  

Macelovy komise.  Po semifinále MS si  zapíská i  finále olympiády!  Peking  – Tak to  

bychom měli. Komise rozhodčích ČMFS má důkaz, že pracuje dobře. Dagmar Damková  

dokázala, jak to u nás s rozhodčími skvěle funguje.  ‚Je to osobní úspěch nejen paní  

Damkové, ale rovněž ocenění práce nás všech,‘ hrdě se vyprsil šéf komise rozhodčích  

Luděk Macela. Jenže nějak už zapomněl, že Dagmar Damková toho v nejvyšší soutěži  

v poslední době moc nenapískala.“102

„Na olympiádě odřídila ve čtvrtek finále fotbalového turnaje žen a po něm si vyslechla  

pochvalu přímo od šéfa FIFA Seppa Blattera. V Česku ale zůstává perspektiva rozhodčí  

Dagmar Damkové nejasná. Vrátí se ještě někdy do první ligy mužů, kterou pískala jako  

vůbec  první  žena  v  historii?  Z fotbalového  svazu  jí  nepřišla  ani  krátká  gratulace  

k výjimečnému úspěchu.“103

„I řekli  si na fotbalovém svazu:  ‚Když už nám ta Dáša pískala to olympijské finále  

a tady se to provalilo, musíme se k tomu postavit čelem. Prostě ji pozvěte na středu na  

Strahov. Dáme jí kytku, řekneme jí, jak ji máme rádi, a bude pokoj.‘ Dagmar Damková,  

česká rozhodčí, řídila finále ženského olympijského turnaje na OH v Pekingu. A podle  

mínění  řady  expertů  doslova  excelentně – doma  ovšem  mezi  preferované  sudí  

nepatří.“104

102 Doma je nula, venku hvězda!. Šíp, Aug 20, 2008, p 28. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

103 Adam, P. Ze svazu se mi neozvali. Lidové noviny, Aug 25, 2008, p 17. [Online]. [cit. 2018-04-10]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

104 Jak na svazu děkovali Dáše. Sport, Aug 28, 2008, p 6. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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„Úspěch se neodpouští, říká si fotbalová sudí Dagmar Damková (33), která na letošní  

olympiádě v Číně dosáhla vrcholu ve své sportovní kariéře - pískala finálový fotbalový  

zápas Brazilek s Američankami.  Po svém návratu do Česka se jí  však nedostalo od  

jejích kolegů skoro žádné gratulace.  Ona si  tím ale  hlavu neláme:  ‚Ženská a navíc  

úspěšná. To je pro kolegy vražedná kombinace. Neříkám, že pro všechny, ale spousta  

z nich  to  asi  těžce  nese,‘ zamýšlí  se  rodačka  z Plzně  nad  tím,  proč  jí  u  nás  není  

přáno.“105

„Ještě před rokem byla persona non grata.  Žena v ofsajdu. Sice pískala zápasy na  

olympiádě  či  mistrovství  světa,  ale  doma se  plácala  nejvýš  ve  druhé lize.  Víc  o  ní  

nestáli. Nyní je všechno jinak. Dagmar Damková se díky nástupu Ivana Haška znovu  

objevila mezi rozhodčími v nejvyšší soutěži a navíc šéfuje ženskému fotbalu.“106

Oběť Berbrovy pověsti

Úzké vazby na Berbra byly v tomto období nejčastěji prezentovány jako něco, 

co Damkové škodí. A to především profesně. Od své premiéry neřídila zápas v nejvyšší 

soutěži mužů téměř tři roky, což komise v čele s předsedou Macelou odůvodňovala tím, 

že musí splnit mužské fyzické testy. Média ale za touto skutečností viděla mimo jiné 

úzké sepětí Damkové s plzeňským funkcionářem. „Mediální obraz Romana Berbra je  

extrémně negativní, takže i kdyby Dagmar Damková dělala všechno skvěle, vždy bude  

vnímaná v kontextu s ním,“ myslí si Luděk Mádl.107

„Rozhodčí Dagmar Damková nemůže pískat Gambrinus ligu, protože nesplňuje testy,  

opakoval  neustále  předseda komise rozhodčích Luděk Macela.  Vadí  z  mnoha jiných  

důvodů, neslo se v zákulisí. Nejvíce se přetřásal její vztah s Romanem Berbrem, jenž má  

v českém fotbale dlouhé prsty. Dokáže ledacos, má obdivovatele, ale i odpůrce. A nevoli  

vůči němu mohla odnášet Damková.“108

105 Vacková, H. Dáma s píšťalkou. Magazín Práva, Oct 11, 2008, p 18. [Online]. [cit. 2018-04-10]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

106 Filípek, Š. Kapříky na Vánoce nejím. Sport, Oct 24, 2009, p 1. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné 
z http://mediasearch.newtonmedia.cz

107 Rozhovor autora s Luďkem Mádlem, realizovaný 3 5. 2018 v Praze.
108 Testy byly nevyhnutelné. Sport, Aug 04, 2009, p 8. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
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„Šéf sudích Luděk Macela od té doby zarputile tvrdil, že Damková první ligu nebude  

pískat, dokud nesplní mužské limity fyzických testů. Zjevně ji vyřazovala ze hry i averze  

mezi Macelou a jejím chráněncem Romanem Berbrem, pískala jen třetí ligu.“109

„Když před třemi lety zvedl redaktor Blesku Libor Pospíšil hovor od Romana Berbra,  

nevěřil svým uším. ‚Ty debílku, jedu zase do Brazílie. Vezmu tě s sebou, můžeš mi tam  

lízat prd..,‘ ozvalo se ze sluchátka. ‚Seš chudák‘, ukončil »příjemné« povídání někdejší  

šéf volebního štábu Vlastimila Košťála. Berbr takto primitivním způsobem reagoval na  

článek  o  brazilské  dovolené,  kterou  strávil  s  tehdy  prvoligovou  rozhodčí  Dagmar  

Damkovou. To by samo o sobě nebylo nic divného, kdyby Berbr nebyl jako člen komise  

rozhodčích nadřízeným Damkové.“110

3.2. 3. období (1. 1. 2011–1. 1. 2012)

Úspěšná žena

Když  Damková  v  srpnu  roku  2011  končila  s  kariérou  rozhodčí,  média 

vyzdvihovala její povedenou kariéru a profesní kvality. Později se stala také úspěšnou 

funkcionářkou.

Bývalá kvalitní a úspěšná rozhodčí

„Ligoví fotbalisté budou ronit slzy jako hrachy kvůli tomu, že rozhodčí končí kariéru.  

Jenže vysvětlení je jednoduché – naposledy bude pískat Dagmar Damková (36), která  

všechny mužské z branže strčila do kapsy.“111

Ještě než se Damková v září roku 2011 stala předsedkyní komise rozhodčích, 

ucházela se o post předsedkyně FAČR. Svou kandidaturu ale nakonec stáhla.

„Bývalá úspěšná rozhodčí a nyní členka komise sudích UEFA Dagmar Damková podala  

kandidaturu na předsedkyni Fotbalové asociace ČR. Volba nového šéfa českého fotbalu  

109 Procházka, V. Damková si užila návrat do ligy bez nadávek. Právo, Aug 04, 2009, p 20. [Online]. 
[cit. 2018-04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

110 Nadávky a oplzlosti. Blesk, April 02, 2009, p 18. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

111 Pugét pro Dášu. Aha!, Aug 03, 2011, p 12. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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je plánována na 16. září.“112

„Bývalá  úspěšná sudí  a  členka  komise  rozhodčích  UEFA přitom přebírá  Macelovo  

místo.”113 

„Fotbal ale není basket, nejlepší utkání jsou, když o rozhodčím téměř ani nevíte. Tímto  

stylem v lize pískala Dagmar Damková, ale ta byla zřejmě tak dobrá, že už rozhodčím  

šéfuje v komisi.“114

Úspěšná funkcionářka

Brzy po  tom,  co  Damková  jako  rozhodčí  skončila,  se  stala  členkou  komise 

rozhodčích  UEFA,  což  média  prezentovala  jako  významný  diplomatický  úspěch 

českého fotbalu na mezinárodní scéně.

„Taky vám spojení ‚český fotbalový rozhodčí‘ připadá poslední dobou jako přisprostlá  

nadávka?  Pověst  mužů  v  černém  je  kvůli  přehmatům  a  nesmyslným  rozhodnutím  

z uplynulé  sezony  dost  pošpiněná.  Proto  informace,  že  se  Dagmar  Damková  stala  

členkou Komise rozhodčích UEFA, nemůže být překvapivější. I když se sama plzeňská  

sudí, jak zazpíval Jarek Nohavica, mezi svými českými kolegy vyjímá jako růže mezi  

trny.  Jakkoli  je  pro  ligu  špatná  zpráva,  že  se  s  ní  dlouhodobě  jedna  z  nejlepších  

rozhodčí ve druhém kole rozloučí, pro tuzemské sudí se v jejím ‚povýšení‘ skrývá velká  

šance prorazit na mezinárodní scéně.“115

„Mít zástupce v komisi rozhodčích UEFA je podobný úspěch jako postoupit na evropský  

šampionát, shodují se znalci fotbalové diplomacie. Dagmar Damková něčeho takového  

docílila.  Byla  zvolena  do  jedné  z  nejprestižnějších  komisí,  z  čehož  bude  těžit  

112 Felt, K. Damková chce řídit český fotbal. Právo, Aug 24, 2011, p 19. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

113 Hořejší, M. „Rozvraceči“ ustáli zlobu kolegů. Lidové noviny, Sept 09, 2011, p 20. [Online]. Dostupné 
z http://mediasearch.newtonmedia.cz

114 Dočkal, J. Král lovec lapil hře tempo do píšťalky. Mladá fronta DNES (Kraj Olomoucký), Sept 13, 
2011, p 5. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

115 Petrák, M. Šance pro rozhodčí. Sport, July 26, 2011, p 5. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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celý český fotbal.“116

Profesní autorita

Vzhledem ke svým funkcím v komisi rozhodčích UEFA a později i tuzemské 

komisi dostávala Damková v médiích prostor k tomu, aby se vyjadřovala k výkonům 

českých i zahraničních arbitrů.

„Asistent  rozhodčího  Ivo  Chytil  přijde  kvůli  přehlédnutí  ofsajdu  při  vítězném  gólu  

Slovácka  v Ostravě  o  pět  zápasů.  Delegaci  mu  omezila  šéfka  komise  rozhodčích  

Dagmar Damková.“117 

„Jen jednu chybu udělal  sudí  Jiří  Jech v  utkání  se  Žižkovem (3:1)  -  neměl  nařídit  

druhou penaltu pro domácí,  pád Lafaty  byl  nafilmovaný.  Nezapíská si  za to  zřejmě  

jedno kolo. V ostatních případech, na které si Viktoria stěžovala (vyloučení Bodečka,  

první penalta, vítězná trefa z ofsajdu), postupoval Jech podle šéfky komise rozhodčích  

Dagmar Damkové správně stejně jako při vyloučení Svěrkoše z Ostravy v předchozím  

kole se Spartou.“118

„A teď zpátky k Barceloně a k rozhodčím. Všechny odborné komentáře se shodly, že  

hlavní  arbitr  se  řídil  pravidly,  a  proto  nemohl  než  stopera  Čišovského  vyloučit.  

Konstatovala to i Dagmar Damková, členka komise rozhodčích UEFA, jež dohlíží na  

výkony sudích v Lize mistrů.“119

116 Hrabě, S. Damková: první dáma UEFA. Sport, July 27, 2011, p 5. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

117 Chytil: stop na 5 zápasů. Sport, Sept 27, 2011, p 7. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

118 Ve zkratce. Sport, Sept 29, 2011, p 5. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
119 Hartman, P. Plzeň se v zápase s Barcelonou „zařízla“ sama. Ale v Česku se na to neslyší. Sport, Nov 

05, 2011, p 17. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Sympatická rozhodčí

Sympatie  Damkové   v  tomto  období  média  až  nostalgicky  připomínala 

především na sklonku její rozhodcovské kariéry.

„V Mladé Boleslavi končila skutečná hvězda. Ještě žádný fotbalový rozhodčí v Česku  

nezažil na konci kariéry tak veliké ovace. Po osmi letech Dagmar Damková zamávala  

divákům naposledy.“120

„Hráči ji  měli  rádi,  své jméno si  nepošpinila v žádném z rozhodcovských skandálů,  

opakovaně nechybovala. Přes nedůvěru - a ústrky - se v nelítostné - fotbalové - džungli  

i plné ješitných chlapů dokázala prosadit. Díky, Dášo!“121

Oběť

Oběť sporu dvou mocenských skupin

Když Damková v září roku 2011 vystřídala v čele komise rozhodčích Luďka 

Macelu, vzbudilo to velký ohlas. V kuloárech se spekulovalo o otevřeném boji mezi 

dvěma  mocenskými  skupinami,  z  něhož  měl  vzejít  budoucí  šéf  fotbalového  svazu. 

Volba Damkové byla považována za malé vítězství „plzeňské“ skupiny reprezentované 

Jindřichem Rajchlem,  šéfem svazu  byl  ale  nakonec  zvolen  člověk  z  opačné  strany 

barikády  - Miroslav  Pelta.  Spíše  než  přímý  aktér  tohoto  mocenského  boje  byla 

Damková médii prezentována jako prostředek k posílení vlivu jedné ze skupin.

„Damková má Berbra jako stigma, na které se štítivě ukazuje i  tehdy,  kdy je to asi  

zbytečné. Nemyslím si, že by na to doplatila, nicméně už se objevují přirovnání k bývalé  

slavné lyžařce Kateřině Neumannové, již vodil na nitkách manažer Josef Jindra. Byla  

by to škoda: Damková může českému fotbalu neskutečně pomoci  nejen na evropské  

scéně coby členka komise rozhodčích UEFA, ale i doma, hlavně co do vylepšení image.  

Výhodu  má  jistě  v  tom,  že  za  hranicemi  zvláštního  státu  ve  státě  jménem  Fotbal  

nějakého Berbra řešit nebudou. Jiná věc je, že Damková se stala předmětem tvrdého  

120 Čtěte v LN. Lidové noviny, Aug 08, 2011, p 1. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

121 Díky, Dášo!. Aha!, Aug 08, 2011, p 12. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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mocenského boje, rozvířeného z Plzně, kde se koncentruje čím dál více vlivu.“122

„Spor o důležitou komisi rozhodčích v posledních dnech dobře dokumentuje aktuální  

souboj o moc a budoucí pozice v českém fotbale. Rajchlova skupina demonstrovala sílu  

odvoláním  jejího  šéfa  Luďka  Macely  a  instalací  Dagmar  Damkové,  včera  přilétla  

razantní  odpověď  z  tábora  přívrženců  Miroslava  Pelty.  Sparta  se  Slavií  podaly  na  

rozhodnutí  výkonného  výboru  FAČR  žalobu  k pražskému  obvodnímu  soudu.  Podle  

pražských ‚S‘ bylo odvolání Macely v rozporu se stanovami.“123

Mocný tandem Damková–Berbr

Téměř okamžitě  po konci  kariéry rozhodčí  se  Damková začala  angažovat  ve 

strukturách českého fotbalu, kde postupně získávala významné funkce. Především kvůli 

jejímu vztahu s Berbrem média polemizovala o tom, jestli je to pro tuzemský fotbal 

dobře.  Tento rámec byl v daném období jedním z nejvíce frekventovaných. Média se 

obávala, že spojení vlivů vycházejících z funkcí této dvojice může mít nežádoucí vliv na 

český fotbal. Berbr byl opět popisován jako někdo, kdo pověsti Damkové neprospívá. 

„Roman Berbr je můj manžel a vždy si  ho budu vážit.  On dostal před lety nějakou  

nálepku, které se nikdy nezbaví, na druhou stranu spousta lidí, co ho zná, tak ví, že  

fotbalem žije, především v dnešní době,“ říká po letech Damková.

Média  se  obávala,  že  problém  pro  český  fotbal  by  mohl  nastat  zejména 

v případě, kdy by se Damková stala předsedkyní FAČR.

„Trnům bude vládnout růže, stane-li se Dagmar Damková vládkyní českého fotbalu.  

A proč  by  se  jí  nestala,  když  její  životní  partner  Roman  Berbr  prohlásil,  že  koho  

podpoří, ten bude předsedou. Pak bude trnům vládnout růže, kterou drží v puse had.“124

„Pokud se partnerovi Dagmar Damkové skok na Strahov opravdu podaří udělat, je to  

pro fotbal zoufalá zpráva. Bylo by to razítko ve smyslu - počítejte s tím, že profesionální  

122 Filípek, Š. Jak na dámu? Pelta vymyslí protitah. Sport, Sept 15, 2011, p 17. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

123 Malý, J. Volí se šéf fotbalu: Pelta proti Rajchlovi. Hospodářské noviny, Sept 16, 2011, p 14. [Online]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

124 Saiver, F. Mezi trny se plazí had. V puse má růži. Mladá fronta DNES, Aug 24, 2011, p 13. [Online]. 
[cit. 2018-04-10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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fotbal  se  tu  od  nynějška  oficiálně  stává  kratochvílí  reprezentovanou  kamarády  

z Ivánkova světa. A komu se to nelíbí, ať jde hrát třeba kulečník nebo curling.”125

V době  volby  předsedy  FAČR  média  spekulovala  o  tom,  jaký  výsledek  by 

mocný Berbr preferoval: Jestli vítězství své partnerky, nebo známého Jindřícha Rajchla.

„Učitelka angličtiny z Plzně včera oznámila: ‚Chci pomoci českému fotbalu. Myslím, že  

ženská ruka a pohled by mu prospěly. Podporu mám.‘ Ano, získala potřebných dvacet  

nominací, ale hlavně za ní stojí její přítel Roman Berbr – mocný muž západočeského  

fotbalu, který bude volby režírovat. Jeho koněm je však i současný korunní princ svazu  

Jindřich Rajchl. Vyzdvihne Berbr »na hrad« jeho, nebo svoji princeznu?“126

„Bývalá  rozhodčí  Dagmar  Damková  se  chce  stát  předsedkyní  české  Fotbalové  

asociace.  Téhle  zprávě  osobně  kladné  znaménko  nedávám.  Naopak.  Proč?  Je  to  

předvídatelné, ale musí to zaznít – stínem této kandidatury je osobní spojení Damkové  

s šedou eminencí českého fotbalu Romanem Berbrem. Nemůžeme za své otce a matky,  

protože si je nevybíráme. Narozdíl od životních partnerů. Pokud se Berbr neholedbá,  

Damková si už může okouknout strahovskou kancelář. Její partner totiž sebevědomě až  

přidrzle tvrdí, že volby vyhraje ten, koho bude on podporovat. Damkové se pak bude  

v případě zvolení těžko dokazovat, že nejedná v souladu s Berbrovým přáním a pro jeho  

osobní prospěch. Je to chyba už z principu – mít v čele největšího sportovního svazu  

člověka, který je hned od počátku spojován s čímsi nebo kýmsi nekalým, to je prostě  

špatně. Vyvážit to nemůže ani dobrá pověst, jíž se Damková těší u české veřejnosti i na  

poli mezinárodního fotbalu.“127

Jako potenciální  problém média  prezentovala  také  zvolení  Damkové  do čela 

komise rozhodčích.

„Včera se Paclíkovi nečekaně podařilo rozprášit komisi rozhodčích, jejíž vlády se nově  

ujala  plzeňská  růže  Dagmar  Damková.  Ano,  právě  ta  dáma,  vedle  níž  pevně  stojí  

125 Tomek, L. Berbr na Strahově? To by byl konec. Sport, Nov 04, 2011, p 19. [Online]. [cit. 2018-04-
10]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

126 Princezna Dáša na „hrad”?. Aha!, Aug 24, 2011, p 11. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

127 Škvor, O. V Berbrově stínu. Sport, Aug 24, 2011, p 2. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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plzeňská šedá eminence, zásadní zákulisní hráč a životní partner Roman Berbr. Právě  

ten  Berbr,  který  se  chlubí  tím,  že  šéfem svazu  se  stane  jedině  člověk,  kterého sám  

podpoří.”128

„Dagmar Berbro... vlastně Dagmar Damková vládne od pondělí českým sudím. Vládne  

jim  žena,  jejíž  sympatický  úsměv  je  maskou  pravé  tváře  fotbalu:  ta  je  dál  plná  

špinavostí, účelových rozhodnutí, klientelismu a podezření z korupce.“129

Berbrova loutka

V tomto období byl vztah Damkové s Romanem Berbrem hodně diskutovaný. 

Damková byla médii prezentována například jako nástroj, kterým Berbr manipuloval 

a umně posiloval svůj vliv v českém fotbale.

„Ač kritici vesměs nic nemají proti Damkové, nýbrž proti způsobu jejího zvolení, s její  

osobou je spojen obávaný Berbr, jenž si podle mnohých udělal z fotbalu špinavý byznys.  

Damková ujišťuje, že není jeho loutkou, ale podezření z jeho vlivu se nezbaví.“130 

„V srpnu prohlásí, že svůj klub prodá, pokud vyhraje Pelta, o pár dní později už ale  

závažné oznámení zlehčuje. Na začátku září zjistí, že kontroverzní Roman Berbr hodlá  

podporovat Peltu, a o týden později mu poslouží, když dosadí do čela komise rozhodčích  

jeho partnerku Dagmar Damkovou.“131

128 Palička, J. Pohled. Mladá fronta DNES, Sept 06, 2011, p 2. [Online]. [cit. 2018-04-10]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

129 Saiver, F. Proč vadí šéfka sudích? Kam čert nemůže, strčí ženu. Mladá fronta DNES, Sept 07, 2011, p 
12. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

130 Saiver, F. Proč vadí šéfka sudích? Kam čert nemůže, strčí ženu. Mladá fronta DNES, Sept 07, 2011, p 
12. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

131 Kalouš, P. Pozor, tenhle muž zůstává nečitelný. Sport, Oct 25, 2011, p 4. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Plzeňačka

V tomto období začala média předhazovat Damkové její původ. Jakožto rodačka 

z Plzně a přítelkyně někdejšího plzeňského rozhodčího Berbra byla podezřívána z toho, 

že  ze  své  pozice  šéfky rozhodčích  západočeskému klubu  straní.  Těmto  spekulacím 

napomáhaly v některých zápasech kontroverzní verdikty určitých arbitrů.

„Plzeň vyhrála v Olomouci gólem z čítankového ofsajdu, který vstřelil v 79. minutě  

Daniel Kolář. Čerstvě jmenovaná šéfka rozhodčích Dagmar Damková má hned na úvod  

první případ a o to pikantnější, že se jedná o Plzeň, kde sama bydlí.“132

„Berbrovské křídlo se zatím může utěšovat alespoň tím, že před dvěma týdny ovládlo  

komisi rozhodčích. Jak známo, na podnět Tomáše Paclíka, majitele Viktorie Plzeň, byla  

předsedkyní  komise zvolena Plzeňačka Dagmar Damková, partnerka Romana Berbra,  

předsedy Plzeňského KFS.”133

„Tak už je to tady. Dagmar Damková nadržuje Plzni, nese se fotbalovým zákulisím. Její  

vazby  na  západočeský  kraj  a  předsedu  Romana  Berbra,  který  je  jejím  životním  

partnerem,  jsou  nepopiratelné.  Teď však údajně  zasahují  do  její  práce  předsedkyně  

komise  rozhodčích.  Nasazuje  prý  sudí,  kteří  vědí,  na  kterou  stranu  mají  hřiště  

naklonit.“134

3.2.1.4. období (1. 1. 2013–1. 1. 2014)

Kritizovaná šéfka rozhodčích

Damková byla v Čechách od roku 2011 šéfkou komise rozhodčích, ve funkci 

nahradila Luďka Macelu. Právě v tomto čase nastal zlom a způsob referování médií 

o její  osobě se změnil.  Publikované texty,  ve kterých Damková figurovala k ní byly 

převážně  kritické.  Jako  předsedkyně  komise  sudích  nesla  přímou  odpovědnost  za 

výkony arbitrů. Ti k její nelibosti často a hrubě chybovali. Damková často čelila kritice 

132 Asistent sudího chyboval, Kolář rozhodl z ofsajdu. Právo, Sept 13, 2011, p 17. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

133 Mádl, L. Fotbalový pat může nahrát Fouskovi. Hospodářské noviny, Sept 19, 2011, p 12. [Online]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

134 Hrabě, S.; Preisler, H. Pelta je v klidu. Damkové věří. Sport, Sept 21, 2011, p 5. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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za to, že se k chybám rozhodčích a trestům pro ně nijak nevyjadřovala. V tomto období 

šlo o nejčastěji  se vyskytující  obecný rámec.  „Chyby byly,  jsou a budou za jakékoli  

komise, záleží  jen na tom, jaký máte s  novináři vztah a jak moc jim jdete na ruku.  

Chyby, které se třeba dějí za dnešní komise, kdyby se staly za mě, tak se řeší celý týden  

s titulky jako blázen. Dnes? Možná jeden den a ticho po pěšině. Chyb je zhruba stejně,  

ale o spoustě z nich se ani nepíše,“ hájí se Damková.135

„(...)  Reprezentuje  český  fotbal  na  mezinárodní  akci.  V pořádku.  Doma však  po  ní  

zůstala  spoušť,  kterou  se  vůbec  nenamáhala  vyčistit.  Odmítnutí  mluvit  po  valné  

hromadě, kde k pozici šéfky odborné komise přidala i významnou funkci předsedkyně  

Řídící komise v Čechách.“136

„Co si kdo za devadesát minut odnese? Hlavní sudí 25 000 korun, asistenti po 17 000  

korun, návštěvník žaludeční nevolnost, pocit podvedeného a přísahu, že už tam nikdy  

ani nepáchne. Co na to královna – šéfka komise rozhodčích Dagmar Damková? Nic!  

Halí se do alibi doporučení UEFA, že tresty pro zvlčilé arbitry netřeba zveřejňovat.“137

„O to víc ale hrozí, že budou-li Damková a spol. situaci i nadále podceňovat (nebo ji  

spoluvytvářet), a mlčet, přibude na stadionech znechucení, zpěněných emocí a nedej  

bože incidentů jako nedávno v Boleslavi. A to už nebude klasika, ale hustý hardcore.“138

„Doma jí podřízení nasekali brajgl jako v tanku a ta ženská místo úklidu zase někde  

rajzuje.  Šéfka  komise  rozhodčích  Dagmar Damková (38)  si  dělá  z  funkce  na svazu  

holubník. Měla by řešit a trestat katastrofální kiksy Královce, Fraňka a Jecha v 15. kole  

ligy. Jenže ona vysedává na tribuně v Anglii jako »dozorce« UEFA na ME slečen do 17  

let. A bude tam až do 8. prosince. Z FAČR tomu za ni oficiálně velí Miroslav Tulinger,  

135 Rozhovor autora s Dagmar Damkovou, realizovaný ve dnech 15. 5.–19. 5. 2018 formou elektronické 
korespondence.

136 Hrabě, S. MATĚJEK vyhozen z ligy a Damková mlčí. Sport, July 12, 2013, p 6. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

137 Němec, P. Šmejdi s píšťalkou. Blesk, Nov 25, 2013, p 18. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

138 Zeman, to by byl šok! Sport, Nov 26, 2013, p 22. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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jenž v roce 2004 záhadně vyklouzl z korupční aféry.“139

„Takhle nějak se radoval postarší vladař v pohádce Honza málem králem, když chytrý  

mládenec na poslední chvíli rozvázal jazyk jeho trucující princezně: ‚Mluví, ona mluví!‘ 

Ale v životě to bývá těžší než v pohádkách, proto českou fotbalovou princeznu Dagmar  

museli přimět k mluvení hned čtyři chlapíci – dva Pavlové, Miroslav a Jiří. Sice jim to  

taky trvalo pořádně dlouho, tedy přesně do poloviny ligové soutěže, ale podařilo se.  

Právě  pánové  rozhodčí  Franěk,  Královec,  Zelinka  a  Jech  svými  spornými  verdikty  

donutili předsedkyni komise rozhodčích Damkovou, aby konečně začala pro veřejnost  

komentovat hrubky či problematické výroky svých podřízených.“140 

Vadnoucí růže

Motiv růže provází Damkovou celou kariéru. V tomto období média pracovala 

především  s metaforou  květiny,  která  uvadá.  Dříve  oblíbená  a  sympatická  sudí 

postupem času ztrácela na popularitě. Vyčítáno jí bylo především sepětí s Romanem 

Berbrem a také její účinkování v komisi rozhodčích. Už nebyla prezentována pouze 

jako oběť soukolí  a fotbalových šíbrů,  kteří  její  dobrou pověst  a  pozitivní  mediální 

obraz využívají ke svému prospěchu. Tentokrát už byla podle médií tohoto prostředí 

pevnou a důležitou součástí.

„Slibovala změnu a hlavně férovou hru.  Události  posledních týdnů však ukazují,  že  

šéfka rozhodčích  Dagmar Damková není  schopná svoji  říši  ukočírovat.  Sudí  během  

jarních  kol  nasekali  už  příliš  mnoho  chyb.  Vrcholem byl  výkon  sudího  Drahoslava  

Drábka  v  pátečním  zápase  v  Českých  Budějovicích  včetně  ‚jeho‘ podivné  penalty.  

K bídnému obrazu navíc přispívá i samotná Damková. Ta místo rázných kroků a snahy  

vysvětlit pochybení svých podřízených kolem sebe spíš kope. Čas ‚růže‘ vypršel, měla by 

sama odejít.“141

139 Věčně v luftě. Blesk, Nov 27, 2013, p 17. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
140 Škvor, O. Snad to Damkové vydrží. Sport, Nov 29, 2013, p 26. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
141 PANÍ DÁŠO ODSTUPTE!. Sport, April 09, 2013, p 1. [Online]. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
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„Měla vůli, chtěla, odvážně se pustila do práce, ale narazila. Zároveň jedním dechem  

dodávám,  že  k  tomu sama přispěla.  Výčet  chyb  a  omylů,  které  se  děsivě  vršily,  je  

neomluvitelný. A ještě více opovržlivá mlčenlivost k ostudným přehmatům. Nedivím se  

volání po její demisi, setrvání v čele komise je neprůchodné.“142

„Je to jeden z největších omylů písničkáře Jaromíra Nohavici. Když opěvoval bývalou  

rozhodčí a nyní šéfku sudích Dagmar Damkovou coby ‚Růži mezi trny‘, také on podlehl  

dojmu, že voní v zápachu fotbalového plevele, který se rozlézá po tuzemských hřištích.  

Chyba lávky. I posledním rozhovorem pro Právo dokázala, že nezvládá své vystupování  

– a manipuluje s lidmi.“143

Média kritizovala údajnou snahu Damkové ještě posílit svůj vliv kandidaturou 

do Výkonného výboru FAČR.

„Fanoušci ji uznávali, jenže příběh šéfky rozhodčích Dagmar Damkové teď může dostat  

i  temnější  pokračování.  Bývalá  populární  sudí  totiž  míří  do zprofanované fotbalové  

vlády, kde bude přímo zodpovědná za stav českého fotbalu. Větší moc pro Damkovou  

údajně žádá UEFA, za jejími ambicemi však zřejmě stojí spíš její partner a kontroverzní  

zákulisní hráč Roman Berbr.

„Damková  jde  přitom  do  velkého  rizika.  Zatímco  jako  šéfka  rozhodčích  si  dlouho  

udržovala pozitivní image jako ta, která sice nese odpovědnost za chybující sudí, ale  

zároveň se jejich úroveň snaží zvednout, teď se její role změní. Vědomě se totiž stane  

členkou fotbalové vlády Berbra a Miroslava Pelty,  a bude tak přímo zodpovědná za  

případné špinavosti.“144

Mocný tandem Damková–Berbr

Především bulvární média v tomto období tandem Damková–Berbr v některých 

textech popisovala jako neohrožené vládce českých sudích,  kteří  mají  situaci  kolem 

142 Než růže uvadla, také zavoněla. Sport, April 12, 2013, p 26. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

143 Filípek, Š. Damková je růže – ale s trny. Sport, June 27, 2013, p 18. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

144 Kalouš, P. Damkovou tlačí výš BERBR. Sport, June 06, 2013, p 8. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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rozhodčích  pevně  pod  kontrolou. „Zajímavé  je,  že  v  českém  prostředí  mě  s  ním  

(Berbrem,  pozn.  autora)  všichni  spojují,  což  je  pochopitelné,  ale  to  si  snad všichni  

myslí, že to vše, co se mi povedlo na UEFA nebo FIFA, je také zásluhou tohoto vztahu?  

To mi prostě přijde krátkozraké.“ myslí si Damková.145

„Vyhrožování, vyhazovy, likvidace. Ze skříní lezou kostlivci svědčící o tom, jak mocný  

fotbalový místopředseda soudruh Roman Berbr (58) podle kuloárů řídí rozhodčí. Sám,  

či přes svoji partnerku Dagmar Damkovou (38).“146

„A co že bylo vlastně náplní toho prapodivného kurzu?  ‚Nenásilnou formou si rozhodčí  

také ověřili, že každý tým potřebuje pevné k vedení,‘ stojí mimo jiné v popisu akce na  

serveru

rozhodci-fotbal.cz.  Aha,  takže  jim bylo  nenápadně  nápadně  zdůrazněno,  že  v  jejich  

spolku pořád velí Dagmar Damková a její mocný životní druh Roman Berbr. A že každá  

vzpoura se trestá.“147 

Berbrova loutka

Ve  zkoumaném  období  média  popisovala  Damkovou  jako  důležitý  prvek 

posilující  nežádoucí  vliv  jejího  partnera  a  šedé  eminence  českého  fotbalu  Romana 

Berbra.  „V této době začala mít i dost arogantní výroky typu, že všechno zlo pochází  

z Asie a celkově ta její komunikace dost zhrubla. Myslím si, že byla ve vleku Romana  

Berbra. On v podstatě sám později přiznal, že Damkovou vlastně zkonstruoval, že je  

takový její stvořitel i z toho rozhodcovského hlediska,“ přidává svou zkušenost Štěpán 

Filípek.148

„Zjednodušeně řečeno, ze 13 členů výkonného výboru jich má Berbr ‚pod palcem‘ pět 

včetně své partnerky, šéfky rozhodčích Dagmar Damkové.“149 

145 Rozhovor autora s Dagmar Damkovou, realizovaný ve dnech 15. 5.–19. 5. 2018 formou elektronické 
korespondence.

146 Likvidátor. Blesk, June 18, 2013, p 19. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
147 Místo pokání zájezd na hory!. Blesk, Dec 16, 2013, p 16. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
148 Rozhovor autora se Štěpánem Filípkem, realizovaný 3. 5. 2018 v Praze.
149 Saiver, F. Fotbal zcela neovládneš, estébáku! Takový vzkaz letěl k Berbrovi. Mladá fronta DNES, 
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„Jako  dva  spojenci  si  měli  rozdělit  moc  nad  českým  fotbalem.  Jenže  po  sobotním  

znovuzvolení Miroslava Pelty do čela FAČR je mezi ním a Romanem Berbrem všechno  

jinak. Posílený Pelta se Berbrovi vzepřel a hrozí mu válkou. A rukojmím se v ní má stát  

šéfka komise rozhodčích Dagmar Damková!“150

Plzeňačka

Počet  článků,  který  upozorňoval  na  původ  Damkové,  v  tomto  období  rostl. 

Média jí obviňovala z toho, že ona a Berbr jakožto vládci komise sudích společně se 

spřátelenými rozhodčími straní Plzni. To se mělo odrážet například na vysokém počtu 

pokutových  kopů,  které  Západočeši  v  porovnání  s  ostatními  kluby  měli  možnost 

zahrávat.  Damková  navíc  kontroverzní  verdikty  arbitrů  nijak  nekomentovala 

a nevyjadřovala se ani k případným trestům. „Já ze zpětného pohledu vnímám působení  

Damkové v čele komise velmi negativně a zároveň jako jednu z nezbytných podmínek 

převratu  v  českém fotbale  ve  smyslu  nástupu mocné  Plzně  a  jejího  vzestupu,“  říká 

Štěpán Filípek.151

„Západočeský pár Damková a její partner - mocný vládce nad sudími Berbr - se občas  

nechá vyfotit vedle plzeňských bafuňářů Paclíka a Šádka. Ideální nahrávka spekulacím  

o tom, že rozhodčí pod jejich vedením foukají pro Plzeň.“152

„Viktoria Plzeň za poslední čtyři sezony včetně té probíhající kopala dvakrát víc penalt,  

než další týmy v pořadí. Je to zarážející (ne)poměr. Jaké je pro něj vysvětlení? Zaprvé,  

a to určitě jako první napadne hlavně fanoušky soupeřů, může být důvodem plzeňského  

penaltového boomu přízeň sudích. To proto, že rozhodčím vládne Dagmar Damková,  

jejímž životním druhem je mocný až nejmocnější Roman Berbr. A tihle dva, to jsou věrní  

návštěvníci zápasů Viktorky. Buď to arbitři dělají na příkaz či jako zakázku – ale pro to  

nejsou důkazy, a tak je slušné k tomu mlčet – nebo raději pro Plzeň připísknou, protože  

June 10, 2013, p 1. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
150 Kalouš, P. DAMKOVÁ? Berbr je v šachu. Sport, June 10, 2013, p 2. [Online]. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
151 Rozhovor autora se Štěpánem Filípkem, realizovaný 3. 5. 2018 v Praze.
152 Němec, P. Pelto a Damková, neděkujem, odejděte!. Blesk, April 08, 2013, p 14. [Online]. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
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pykat budou spíš za opak. Strach z Berbra jim minimálně podvědomě velí v nejasné  

situaci zvolit pohodlnější řešení.“153

„Sporně nařízené penalty proti Slavii a Teplicím, neudělená červená karta Petrželovi za  

simulování i neodpískané pokutové kopy proti Viktorii – to vše nahrává spekulacím, že  

sudí fotbalovému mistrovi připískávají a šéfka komise rozhodčích Dagmar Damková,  

žijící právě v Plzni, to přehlíží a chyby netrestá. Navíc přestala zveřejňovat omezení  

delegací sudích…“154

„Damková sama napomáhá tomu, že se šíří spekulace, v čí prospěch se falešné tóny  

z píšťalek ozývají (dříve pro Spartu, teď prý pro Plzeň), že se málokdo vyzná v aplikaci  

pravidel či aktuálních instrukcích pro rozhodčí a graduje nepřátelská atmosféra vůči  

nim.  Neochota  Damkové  odpískat  vlastní  mlčení  je  na  škodu  celého  českého  

fotbalu – i jí samotné.“155

„Královec skandálně odpustil na Letné Jablonci jasnou penaltu (2:2). Před jeho očima  

povalil Eliáš rukama Lafatu, jenže arbitr ze Strakonic, jehož si mocný západočeský pár  

Damková – Berbr, stranící Plzni, vypiplal k obrazu svému, »oslepl« a ukázal na roh.  

Letenští tehdy podali protest, ovšem bod byl v trapu.“156

3.2.2.5. období (1. 1. 2016–31. 12. 2017)

Kritizovaná někdejší šéfka rozhodčích

V březnu  roku  2016  skončila  Damková  jako  šéfka  rozhodčích,  ve  funkci  ji 

nejprve dočasně nahradil místopředseda Miroslav Tulinger a později byl do čela komise 

zvolen  bývalý  polský  sudí  Michal  Listkiewicz.  V této  době  média  práci  Damkové 

153 Škvor, O. Strach z mocných i kvalita. Proč mlčí Damková?. Sport, Oct 30, 2013, p 2. [Online]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

154 Felt, K. UEFA nám pohrozila tvrdými sankcemi. Právo, Nov 01, 2013, p 22. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

155 Filípek, Š. O trestech ne? Tak mluvte o chybách. Sport, Nov 02, 2013, p 4. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

156 Zabiják Královec! Aha!, Nov 23, 2013, p 13. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

64



v komisi  rozhodčích  zpětně  hodnotila  a i v porovnání  s  novým vedením kritizovala. 

Stejně jako v předchozím období byl  i  v tomto časovém úseku tento obecný rámec 

nejvíce frekventovaný.

„Skončila éra ženy, která cvičila s tuzemskou kopanou, jak se jí zamanulo. Dagmar  

Damková (41) zabalila funkci předsedkyně komise rozhodčích. Co po ní zůstalo? Nic  

pěkného!“157

Nová komise na rozdíl od té řízené Damkovou začala pracovat transparentněji, 

mimo jiné veřejně komentovala chyby rozhodčích.

„Nakonec i staronová členka komise Dagmar Damková už možná chápe, že minimální  

komunikace a držení verdiktů pod pokličkou prestiž sudích rozhodně nezvedá... Chyby,  

které  zákonitě  budou  přicházet  i  v  budoucnu,  se  prostě  musí  veřejně  pojmenovat  

i vysvětlit.“158

„(...) Nedává totiž smysl, samozřejmě vyjma mocenských bojů, aby Michal Listkiewicz  

a spol. byli zbaveni svých funkcí. Vždyť na rozdíl od Damkové pracují transparentněji,  

komunikují s veřejností, poukazují na chyby sudích a donedávna, než to UEFA zarazila,  

zveřejňovali tresty.“159

Volbou Listkiewicze se navíc podle médií omezil vliv Romana Berbra.

„Listkiewicz dostal před minulou sezonou pravomoc si sestavit podle své libosti komisi,  

která by měla napravit pochroumanou pověst zdejších sudích, jež vedla dvojice Dagmar  

Damková  a Miroslav  Tulinger.  Faktickým  vládcem  rozhodčích  však  byl  manžel  

Damkové Berbr. A jeho vliv šéf  FAČR Miroslav Pelta zvolením Listkiewicze do čela  

komise značně minimalizoval.“160

157 Němec, P. Tohle zbylo po Dáše. Blesk, April 02, 2016, p 12. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

158 Tomek, L. Je to šance na restart důvěry. Sport, July 19, 2016, p 6. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

159 Janega, P. Znásilní fotbal podruhé?. Sport, Aug 10, 2017, p 2. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

160 Šindelář, J. Chyba za chybou. Sudí nestačí. Lidové noviny, Sept 13, 2017, p 17. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Vadnoucí růže

Systematický  pokles  popularity  Dagmar  Damkové  pokračoval  i  v  posledním 

zkoumaném období. Média znovu pracovala s metaforou růže, jednalo se o nejčastěji 

vyskytující  se  rámec.  Původně  rozkvetlá  květina  postupem  času  uvadala.  To  mělo 

demonstrovat  zhoršující  se  renomé  plzeňské  rodačky,  z  původně  oblíbené  rozhodčí 

a miláčka  veřejnosti  se  stal  jeden  ze  symbolů  zkaženého  prostředí  českého  fotbalu. 

Média za tímto propadem viděla především úzké sepětí Damkové s Romanem Berbrem.

„Měla báječnou image usměvavé ženy, i vyhlášení divočáci před ní zkrotli. Ač  

byla v pomalejším ženském fotbale špičkou a pískala olympijské finále, na muže tolik  

nestačila. Nakonec se zastavila na 45 ligových zápasech. Nebýt ale Berbra, těžko by se  

dostala tak vysoko.“

„Když v roce 2011 končila rozhodcovskou kariéru, vyhazovali ji kolegové do vzduchu,  

bylo  to  dojemné  loučení.  Nastoupila  do  komise  rozhodčích  UEFA a  po  nečekaném  

převratu nahradila na pozici šéfa českých arbitrů Luďka Macelu. Začínala s výborným  

kreditem.  Měla  být  spasitelkou,  čističkou.  Nadšená  atmosféra  však  brzy  opadla,  po  

nástupu Berbra se pro veřejnost stala společnicí ďábla. Sama si nikdy nepřiznala, že  

Berbr byl faktickým vládcem jejího úřadu.“161

„Když po nečekaném převratu v roce 2011 nahradila v čele komise sudích odvolaného  

Luďka Macelu, veřejnost její nástup vnímala velmi pozitivně – usměvavá dáma, bývalá  

rozhodčí se slušnou tuzemskou a mezinárodní praxí, k níž se i drsnější fotbalisté chovali  

s respektem a které dokonce Jarek Nohavica složil písničku s názvem Růže mezi trny.  

Postupně se však na jejím rozhodování v čele komise stále víc projevoval Berbrův vliv.  

Nechvalně  proslulý  šíbr  zásadní  měrou  tahá  za  nitky  v  českém fotbalovém zákulisí  

a Damková byla prostě jeho loutkou, i když tvrdila, že tomu tak není. Vždyť i samotné  

její  dosazení  do  čela  komise  rozhodčích  bylo  výkonným  výborem  svazu  podle  

Berbrových not naplánováno. Napětí se projevovalo především v nesmlouvavé rivalitě  

mezi nejsilnějšími kluby posledních let Spartou a Plzní, a jelikož jsou Damková i Berbr  

Plzeňáci, není těžké uhodnout, komu má jejich vliv nahrávat. Časem kritika Damkové  

161 Trusina, R.; Palička, J. Damková – růže, která zvadla. Lidové noviny, April 01, 2016, p 15. [Online]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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sílila a její oblíbenost uvadala.“162

„Růže mezi trny slehla k ligovému trávníku, přesazena však nebyla. Květ už sice nebude  

vidět, ale kořeny zůstaly celkem pevně v zemi. Co z toho plyne? Je dobře, že Dagmar  

Damková  už  není  šéfkou  komise  rozhodčích,  nicméně  je  potřeba  další  práce  na  

fotbalové zahr…, ehm, v džungli, aby se půda prokypřila.

Damková se stala důležitou postavou,  podle (a pro) Berbra přímo  ‚zlatým vejcem‘.  

Největší problém je, že zároveň se změnila ve figuru ve vysoké ‚politické hře‘ a nástroj  

uplatňování  moci  svého  protektora  a  partnera,  jemuž  se  prý  v  některých  ohledech  

přiblížila i svým chováním či vystupováním. Nabalila na sebe přehnaně funkcí, které  

fakticky přinejmenším z části vykonával Berbr, což potvrdilo mnoho svědků.“163

„Vezměte si Dagmar Damkovou. Fotbalovým rozhodčím vládla skoro pět let a z růže  

mezi trny postupně vyrostl osiřelý strom uprostřed pustiny, který podpírala moc jejího  

životního  partnera  Romana  Berbra.  I  proto  ji  nezlomil  žádný  ze  skandálů  mužů  

s píšťalkami. A že jich bylo!“164 

Mocný tandem Damková–Berbr

Tristní situaci okolo českých rozhodčích média často analyzovala i v posledním 

zkoumaném období. Za hlavní strůjce této krize byli znovu označování Damková a její 

partner Roman Berbr. 

Berbrova loutka

Stejně  jako  v  předchozích  obdobích  média  v  textech  často  popisovala 

Damkovou jako Berbrovu loutku, jejímž prostřednictvím kontroverzní funkcionář „tahá 

za nitky“ v českém fotbale. Především byl podezříván z toho, že komisi rozhodčích 

pomocí  Damkové  fakticky  řídí  on  sám.  „Je  to  stejné  jako  v  případě  Kateřiny  

162 Kubánek, T. Berbrova Damková. Lidové noviny, April 01, 2016, p 8. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

163 Květ zmizel. Teď ještě kořeny. Sport, April 01, 2016, p 3. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

164 Žaloudek, P. Dášo, tohle je odpovědnost!. Blesk, July 27, 2016, p 15. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Neumannové,  která  byla  předsedkyní  organizačního  výboru  mistrovství  světa  

v klasickém lyžování  v  Liberci,  kde  se  utopily  dvě  nebo tři  státní  miliardy.  Všichni  

samozřejmě  vědí,  že  hlavními  hybateli  byli  lidé  z  jejího  okolí,  ale  ona  se  pod  to  

podepisovala. O tom, jak to chodilo v komisi rozhodčích, se později rozhovořilo několik  

bývalých arbitrů. Ti popisovali, jak se na seminářích, které měla řídit Damková, volně  

pohyboval tehdy už místopředseda výkonného výboru Roman Berbr a v podstatě se tam  

choval tak, jako by to řídil on. Takže to tam fungovalo vlastně jako rodinný podnik.“ 

popisuje Luděk Mádl.165

„Potvrzuje  se,  že  rozhodčí  jsou  ‚hrdiny‘ negativní  reklamy  na  ligu,  k  uzoufání  

reprízované  jako  stará  estrádní  čísla  v  televizi.  Valná  část  jich  je  pevnou  součástí  

systému vybudovaného bossem Romanem Berbrem,  jenž  před  sebe  nastrčil  Dagmar  

Damkovou, a kluby se mu buď podvolily a/nebo ho přiživují.“166

Spekulacím  médií  nahrávaly  výpovědi  některých  bývalých  sudích,  kteří  se 

rozhovořili o nestandardních poměrech v komisi rozhodčích. Hlavně slovo v ní měl mít 

skutečně Berbr.

„V roce 2015 se několikero fotbalových sudích rozpovídalo o tom, o čem se spekulovalo  

už  delší  dobu.  A  to  že  Peltova  pravá  ruka  a  místopředseda  svazu  Roman  Berbr  

překračuje svoje pravomoce a de facto skrze svoji  životní partnerku a šéfku komise  

rozhodčích Dagmar Damkovou ji sám řídí.“167

„Takové  schéma  docela  nedávno  ve  fotbale,  byť  úroveň  pod  výkonným  výborem,  

fungovalo.  V  roli  loutky  plzeňského  bafuňáře  tehdy  ‚úspěšně‘ vystupovala  Dagmar  

Damková…“168

165 Rozhovor autora s Luďkem Mádlem, realizovaný 3 5. 2018 v Praze.
166 Filípek, Š. Nevěřte nikomu!. Sport, April 22, 2016, p 3. [Online]. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
167 Vavrda, A. Vybřednout z bahýnka. Co na to fotbal?. Lidové noviny, May 04, 2017, p 20. [Online]. 

Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
168 Peltův pád a Berbr cítí šanci. Sport, May 06, 2017, p 13. [Online]. Dostupné z 

http://mediasearch.newtonmedia.cz
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Totéž platilo rovněž poté, co Damkovou v čele komise rozhodčích provizorně 

nahradil Miroslav Tulinger.

„Tulinger  pokračuje  v  netrestání  sudích  prokazatelně  usvědčených  z  hrubých  chyb  

a potvrzuje  to,  že komisi  neřídila  Damková stejně jako teď Tulinger,  ale  její  životní  

partner – místopředseda FAČR a táta všech rozhodčích v Česku Roman Berbr.“169

Byť byl Berbr v tomto období „až“ druhým místopředsedou FAČR v pořadí, 

dokázal  si  vybudovat  širokou síť  kontaktů,  měl  řadu významných podporovatelů ve 

výkonném výboru asociace a tím pádem i významný vliv v českém fotbale obecně.

„Jejich náčelník  přitom může plnit  roli  místopředsedy nebo mezi nimi nemusí sedět  

vůbec.  Stačí mu, aby šest křesel z jedenácti  obsadili  lidé z jeho věrné družiny, jako  

bývalí  sudí  Dagmar  Damková  či  Miroslav  Liba.  A  toho  Berbr  dosáhne  snadno.  

Nadobyčej  věrnou a poslušnou armádu  ‚cínových vojáčků‘ vítá  každé čtyři  roky na  

volební valné hromadě FAČR.“170

Plzeňačka

Dokud Damková působila v českém fotbale ve vrcholných funkcích, její původ 

byl  v mediálních  sděleních  připomínán  velice  často.  „To,  že  v  Plzni  bydlím,  ještě  

neznamená, že jsem skalní fanoušek Viktorie. Těžko se to vysvětluje, to chápu, ale já se  

vždy vše snažila dělat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, navíc jsme veškerá  

velká  rozhodnutí,  včetně  obsazení  rozhodčích,  dělali  v  rámci  celé  komise,“  říká 

Damková.171

„Zbývají tedy Petr Ardeleanu a Miroslav Zelinka. Proti Ardeleanovi hovoří dvě věci.  

Nepovedl se mu duel Sparta–Jablonec (3:0), když neudělil dvě červené karty, ale hlavně  

– má blíž k Plzni, na vrchol ho dotáhli Roman Berbr a Dagmar Damková. To ho pro  

169 Šindelář, J. Pelta chce být jabloneckým Berbrem. Lidové noviny, May 19, 2017, p 20. [Online]. 
Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

170 Mádl, L. DÉMON BERBR A JEHO TISÍC TVÁŘÍ. Hospodářské noviny, May 22, 2017, p 20. 
[Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz

171 Rozhovor autora s Dagmar Damkovou, realizovaný ve dnech 15. 5.–19. 5. 2018 formou elektronické 
korespondence.
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tento duel znevýhodňuje.“172 

Referování  médií  o vztahu Damkové k rodné Plzni  a  tamnímu klubu leckdy 

přerůstalo až v konspirační teorie.

„Kyprá česká žena vyděsila k smrti  balkánský národ! Bulhaři dostali  před úvodním  

mačem play off Ligy mistrů Razgrad – Plzeň (skončil po uzávěrce) strach z Dagmar  

Damkové (41).

Jde o 380 milionů korun, a tak je z partnerky exrozvědčíka StB Romana Berbra přímo  

démon. Kvůli její funkci v komisi rozhodčích UEFA. Za tím, že v ní Dáša sedí, a zároveň  

je ze západočeského města, vidí tamní tisk střet zájmů jako vrata.  Dáša s Romanem  

mají  velký  vliv  v  české  kotlině,  ovšem  že  by  měla  Damková  až  tak  dlouhé  prsty  

i v Evropě? A letos delší než před rokem?“173

Vlivná funkcionářka

Po konci  v  komisi  rozhodčích  zůstaly Damkové prestižní  pozice  v  orgánech 

UEFA i  FIFA,  z čehož  podle  médií  může  v  budoucnu  český  fotbal  profitovat.  Šlo 

o v podstatě jediný pozitivně laděný rámec, který média v posledních dvou zkoumaných 

obdobích ve větší míře využívala.

„(...) Tento trend jistě pomohl také Damkové, ale větší význam měly její bohaté kontakty  

a  dobré  jméno.  Někdejší  předsedkyně  českých  sudích  už  od  července  2011  působí  

v komisi rozhodčích UEFA, kam pronikla jako první žena vůbec. Od té doby její vliv  

rostl, čehož výsledkem je čerstvé jmenování do komise sudích při FIFA.“174

„Z  českého  fotbalu  se  bývalá  šéfka  komise  rozhodčích  FAČR  vytratila.  Partnerka  

Romana Berbra Dagmar Damková ale  nepolevuje,  naplno ji  zaměstnává práce  pro  

UEFA a FIFA.“175 

172 Škvor, O. ŠLÁGR. Vypadá to na Zelinku. Sport, Oct 06, 2016, p 6. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

173 Němec, P. STRAŠIDLO na Bulhary. Blesk, Aug 18, 2016, p 17. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

174 Škvor, O. DAMKOVÁ jde do FIFA. Sport, Jan 20, 2017, p 6. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

175 Damková si plní sen. Sport, Feb 07, 2017, p 5. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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V květnu 2017 se v Čechách konalo fotbalové mistrovství Evropy žen do 17 let. 

Jednalo  se  o největší  ženskou  fotbalovou  akci  v  českém prostředí  za  poslední  léta. 

Damkové byly v tomto směru přičítány velké zásluhy.

„Je velký úspěch, že máme mistrovství Evropy u nás. Představuje určitou startovní čáru  

pro rozvoj ženského fotbalu a ukáže i našim fanouškům, že fotbal není jen o mužích,“  

říká pro svazový web prezidentka ženského fotbalu FAČR a plzeňská rodačka Dagmar  

Damková, která se velkou měrou zasloužila o pořadatelství šampionátu.“176

176 Soukup, Z. Nechci Španělky ani Němky, přeje si trenér Rada. Mladá fronta DNES (Kraj Plzeňský), 
Feb 13, 2017, p 15. [Online]. Dostupné z http://mediasearch.newtonmedia.cz
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3.3. Vizualizace výsledných rámců

Pro  větší  přehlednost  jsme  jednotlivé  typy  obecných  i  specifických  rámců 

zanesli do samostatných tabulek a barevně je od sebe odlišili.

3.3.1.Obecné rámce

V průběhu  analýzy jsme  identifikovali  celkem 12 obecných  rámců,  které  se 

v souvislosti  s Dagmar Damkovou objevovaly v mediálních sděleních.  Napříč  všemi 

sledovanými obdobími se se vyskytla dvojice rámců – Mocný tandem Damková–Berbr 

a Oběť. Oba rámce byly přítomné v textech publikovaných ve třech z pěti zkoumaných 

časových úseků. Na výskytu obou dominantních rámců je patrná změna ve vnímání 

Damkové ze  strany médií.  Zatímco nekritický rámec  Oběť se  objevoval  na  počátku 

rozhodcovské  kariéry,  kdy  byla  Damková  velmi  populární,  rámec  Mocný  tandem 

Damková–Berbr byl charakteristický pro 3.–5. období.

Tabulka 1: Typy obecných rámců ve zkoumaných obdobích

Obecné rámce

1. období
Kvalitní a 

sympatická 
rozhodčí

Oběť
Nekorektní 
důvěrnost

2. období Kvalitní 
rozhodčí

Oběť

3. období Úspěšná žena
Profesní 
autorita

Sympatická 
rozhodčí

Oběť

Mocný 
tandem 

Damková–
Berbr

4. období
Kritizovaná 

šéfka 
rozhodčích

Mocný 
tandem 

Damková–
Berbr

Plzeňačka

5. období

Kritizovaná 
někdejší 

šéfka 
rozhodčích

Mocný 
tandem 

Damková–
Berbr

Plzeňačka
Vlivná 

funkcionářka
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3.3.2.Specifické rámce

Kromě  12  obecných  rámců  jsme  definovali  také  stejný  počet  rámců 

specifických. V názvu hned pětice z nich figurovalo jméno Romana Berbra. Celkem do 

tří  zkoumaných  období  zasahoval  rámec  Berbrova  loutka,  který  byl  hodně 

frekventovaný v textech publikovaných ve 3.–5. období.

Tabulka 2: Typy specifických rámců ve zkoumaných obdobích

Specifické rámce

1. období Růže mezi trny
Nejlepší česká 

rozhodčí
Oběť korupční 

kauzy

Doma 
nedoceněná 

sudí

Berbrova 
milenka

2. období Růže mezi trny
Renomovaná 

sudí

Doma 
nedoceněná 

sudí

Oběť Berbrovy 
pověsti

3. období
Bývalá kvalitní 

a úspěšná 
rozhodčí

Úspěšná 
funkcionářka

Oběť sporu 
dvou 

mocenských 
skupin

Berbrova 
loutka

4. období Berbrova 
loutka

Vadnoucí růže

5. období Berbrova 
loutka

Vadnoucí růže
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3.4. Shrnutí

Ve  výzkumné  části  diplomové  práce  jsme  si  dali  za  cíl  postihnout  vývoj 

mediálního  obrazu  Dagmar  Damkové  mezi  lety  2003–2017.  K  tomu  nám pomohly 

odpovědi na tři výzkumné podotázky, které jsme si vytyčili před samotným sběrem dat.

VO1: Byl mediální obraz Dagmar Damkové nejvíce pozitivní v období jejích začátků 

jako rozhodčí a jejího působení ve 2. a 1. lize mužů?

Z výsledků analýzy je patrné, že v porovnání s ostatními sledovanými úseky byl 

mediální  obraz  Dagmar  Damkové  skutečně  nejvíce  pozitivní  v  prvním zkoumaném 

období. Damková byla v českém fotbale revolucionářkou, jako první ženská rozhodčí se 

prosadila v nejvyšší soutěži mužů. Média s ní sympatizovala, k čemuž pomáhal i fakt, 

že  rodačka  z  Plzně  svou  roli  zvládala  dobře  a předváděla  kvalitní  výkony.  Jejímu 

mediálnímu image paradoxně pomohla také tehdejší situace okolo mužských sudích, 

kteří byli ze strany médií vystavováni pravidelné kritice. Sympatická Damková tak mezi 

nimi působila jako příjemné zjevení a ze všech stran se na ní hrnula chvála. V prvním 

sledovaném období  se  o  ní  prakticky  nepsalo  negativně.  Pro  Damkovou  bylo  jistě 

nepříjemné, že se její jméno objevilo v odposleších spojených s korupční kauzou v roce 

2004. Ona sama se ničeho nezákonného nedopustila, šlo jen o shodu okolností. Média 

o ní referovala jako o oběti, která byla do celé kauzy nespravedlivě zatažena. Zajímavé 

ovšem je, že na základě přepisů odposlechů se už v této době začalo psát o jejím bližším 

vztahu  s  funkcionářem  Romanem  Berbrem.  A tento  vztah,  jak  se  ukázalo  během 

analýzy, mediální obraz Damkové v průběhu let značně ovlivnil.

VO2: Ovlivnily mediální obraz Dagmar Damkové negativně její funkce šéfky českých  

rozhodčích a její sepětí s kontroverzním funkcionářem Romanem Berbrem?

O  vztahu  Damkové  a  Berbra  začala  média  častěji  referovat  ve  druhém 

sledovaném období. Úzké vazby na bývalého plzeňského arbitra byly v tomto období 

prezentovány zejména jako něco,  co Damkové především po profesní  stránce škodí. 
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Zlom nastal ve třetím zkoumaném období mezi lety 2011–2012, tedy v době, kdy se 

Damková stala  předsedkyní  tuzemské komise rozhodčích.  Právě v této fázi  se začal 

mediální  obraz Damkové postupně zhoršovat.  Už tehdy tuto situaci  poměrně přesně 

předvídal  Dušan  Svoboda:  „Není  lepší  a  povolanější  osobnost,  která  by  měla  vést  

komisi rozhodčích, než Dagmar Damková, členka stejné komise UEFA. V tom se shodují  

všichni.  Proto  bylo  jen  otázkou  času,  kdy  Luďka  Macelu  ve  funkci  vymění.  Nevoli  

a roztrpčení vyvolává právě doba, kdy k tomu došlo – a také forma. ‚Ono to může paní  

Damkové  v  nástupu  do  funkcionářské  dráhy  dokonce  uškodit‘ prorokuje  Dušan  

Svoboda,  místopředseda  za  ligu.“177 V tomto  období  byl  vzájemný  vztah  Damkové 

s tehdejším místopředsedou fotbalového svazu Berbrem hodně diskutovaný. Média se 

obávala,  že  spojení  vlivů vycházejících z  jejich  funkcí  může mít  nežádoucí  vliv  na 

český fotbal.  Mediální  kritika vygradovala ve čtvrtém sledovaném období  mezi  lety 

2013–2014. Damková byla kritizována za své účinkování v čele komise rozhodčích, 

vyčítáno jí bylo také sepětí s Berbrem, kterému měla sloužit především k posílení vlivu,  

a média upozorňovala rovněž na její údajně neprofesionální vztah k fotbalové Plzni. 

Jestliže  v  prvním zkoumaném období  média  k  Damkové  prakticky nebyla  kritická, 

v tomto časovém úseku naopak výjimku tvořila pozitivně rámovaná sdělení. Kriticky 

laděné  texty  převažovaly  také  v  posledním  sledovaném  období,  dominantní  rámce 

vyskytující  se  v  souvislosti  s  Damkovou  byly  v  podstatě  totožné  jako  v  období 

předešlém  –  vlivné  duo  Damková–Berbr,  kritizovaná  někdejší  šéfka  rozhodčích  či 

rodačka z  Plzně stranící  západočeskému klubu.  O tom, jak měl  Damkovou ovlivnit 

vztah  s  Berbrem  se  v  jednom  z  textů  vyjádřil  bývalý  rozhodčí  Antonín  Kordula: 

„Bývalý sudí přitom ve zmíněném rozhovoru upozornil, že se Damková, která nedávno  

sama na post  předsedkyně sudích rezignovala,  vztahem s Berbrem výrazně změnila.  

Usměvavá sympatická žena, která měla ohromný mandát od veřejnosti i médií. ‚Myslím,  

že ji Roman hodně změnil. Jen nevím, jestli je obětí. Možná si myslí, že je důležitou  

figurou na šachovnici, ale za nitky tahá Roman,‘ dodal Kordula.“178 V podobném duchu 

se do médií vyjádřil také fotbalový internacionál Ladislav Vízek:  „Já chci především 

177 Hrabě, S.; Konečný, J. Macelu zničily volby. Sport, Sept 06, 2011, p 6. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz

178 Zdeněk, H. Omlouvat se rozhodně nebudu, vzkázal Berbrovi sudí Kordula. Mladá fronta DNES 
(Brno a jižní   Morava), April 15, 2016, p 14. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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připomenout, že jsme ji všichni měli rádi. Byla sympatická, usměvavá, přišla s ní vítaná  

změna. Ale jen do doby, kdy nosila teplákovku, sportovní tašku a adidasky. Jak si nazula  

špičaté boty a hodila si přes rameno vuittonku, tak se proměnila, byla z ní jiná ženská.  

Hrával jsem s ní před tím fotbal za Amforu a vždycky jsme si rozuměli. A teď mě žaluje,  

že jsem jí svými výroky ublížil. Jsem proto z její proměny hrozně smutný. Přitom jsem  

přesvědčen, že není zlá. Zkazil ji vztah s Berbrem.“179

VO3:  Došlo v souvislosti  se zvolením Dagmar Damkové do komise rozhodčích FIFA  

a se zachováním její pozice v UEFA a stažením z veřejného života v Česku k poklesu 

mediálního zájmu o její osobu?

Zatímco  v  předchozích  dvou  obdobích,  která  shodně  monitorovala  horizont 

jednoho  roku,  publikovala  námi  sledovaná  média  celkem  520  textů  souvisejících 

s Damkovou,  v  posledním  úseku  zahrnujícím  dvouleté  období  bylo  textů  jen  275. 

Příčina je především ta, že když Damková v roce 2016 skončila ve funkci předsedkyně 

komise rozhodčích, v Čechách poněkud zmizela z očí. V roce 2017 tak celostátní deníky 

publikovaly  jen  99  textů,  v  nichž  se  objevilo  její  jméno.  K  částečnému  poklesu 

mediálního zájmu o její osobu tak nepochybně došlo.

Z  výše  popsaného  lze  usuzovat,  že  ve  zkoumaném  období,  tedy  mezi  lety

2003–2017, došlo k rapidní změně ve způsobu referování médií o Dagmar Damkové. 

Zatímco  v  prvních  dvou  sledovaný  obdobích  jsme  nezaznamenali  žádný  negativně 

vyznívající dominantní rámec, v posledních dvou zkoumaných časových úsecích byla 

situace jen s výjimkami zcela opačná.  Z původně oblíbené rozhodčí se stal jeden ze 

symbolů  zkaženého prostředí  tuzemského fotbalu.  Zlom nastal  v  roce  2011,  kdy se 

Damková stala předsedkyní komise rozhodčích. V tu dobu už byl médiím i veřejnosti  

dobře znám její vztah s Romanem Berbrem, který, jak píšeme výše, měl na proměnu 

mediálního obrazu Damkové značný vliv.

179 Hrabě, S. Tulinger? Potřebují někoho poslušného. Sport, April 02, 2016, p 3. [Online]. Dostupné z 
http://mediasearch.newtonmedia.cz
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ZÁVĚR

Cílem  této  práce  bylo  postihnout  vývoj  toho,  jakým  způsobem  o  Dagmar 

Damkové referovala česká média v jednotlivých fázích její profesní kariéry. Jako vůbec 

první ženská fotbalová rozhodčí, která se prosadila v nejvyšší soutěži mužů, se těšila 

velké popularitě. Byla úspěšná, řídila řadu důležitých utkání a z fotbalové veřejnosti se 

jejím směrem ozývaly převážně pozitivní  ohlasy.  Oblíbená  byla  také u médií,  která 

oceňovala její zpravidla ochotný a vstřícný přístup. V médiích dostávala značný prostor, 

byla  pravidelným  hostem  několika  televizních  pořadů  a  například  písničkář  Jarek 

Nohavica o Damkové dokonce napsal pochvalnou píseň. Z výsledků analýzy je zřejmé, 

že v prvních dvou sledovaných obdobích média o Damkové takřka nepsala negativně, 

její mediální obraz byl nadmíru pozitivní.

Po skončení  rozhodcovské kariéry v roce  2011 a  následném zvolení  do čela 

komise rozhodčích FAČR její popularita postupně klesala. Skandály spjaté s hrubými 

chybami sudích často padaly na její hlavu a jejímu mediálnímu obrazu výrazně uškodil 

blízký vztah s kontroverzním funkcionářem Romanem Berbrem, který je dlouholetým 

partnerem Damkové. 

Ve zkoumaném období, tedy mezi lety 2003–2017, došlo u Dagmar Damkové 

k výrazné proměně mediálního obrazu. Zatímco v prvních dvou sledovaných obdobích 

jsme nezaznamenali žádný negativně vyznívající dominantní rámec, v posledních dvou 

zkoumaných časových úsecích byla situace jen s výjimkami zcela opačná. Z původně 

oblíbené rozhodčí  se stal  jeden ze symbolů kritizovaného prostředí  českého fotbalu. 

Zlom  nastal  v  roce  2011,  kdy  se  Damková  stala  předsedkyní  komise  rozhodčích. 

Z výsledků analýzy vyplývá,  že na proměnu mediální  image Damkové mělo rovněž 

zásadní vliv její sepětí s Romanem Berbrem.

Po odchodu z komise rozhodčích se Damková trochu stáhla do ústraní a zájem 

médií o její osobu už není tak intenzivní. Jednou z hlavních příčin je to, že v současnosti 

v českém fotbale nezaujímá žádnou natolik významnou funkci.
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SUMMARY

The aim of this thesis was to define how Dagmar Damková was described in the 

Czech media in the particular periods of her professional career.  She achieved great 

popularity as the world's first female football referee in the highest men's competition. 

She  was  successful  and  conducted  a  number  of  important  matches.  Most  of  the 

responses, which came from the soccer public, were positive. She was also popular with 

media who appreciated her generally willing and helpful attitude. The media gave her 

a plenty of space. She was a guest of several TV shows many times and for example 

songwriter Jarek Nohavica wrote about Mrs. Damková a praise song. The results of the 

analysis revealed that the media did not write negatively about Mrs. Damková in the 

first two monitored periods. Her media image was extremely positive.

Her popularity gradually decreased after the end of the referee career in 2011 

and following election to the Board of the Committee of the Referees of the Football  

Association of the Czech Republic. Scandals that were linked to the big mistakes of the 

referees  often  fell  on  her  head  and  her  media  image  severely  damaged  the  close 

relationship  with  the  controversial  functionary  Roman  Berbr,  who  is  a  partner  of 

Mrs. Damková for a long time.

Dagmar Damková experienced a significant transformation of the media image 

during the monitored period (2003–2017). While in the first two monitored periods we 

did not find any negative dominant frame, the situation of the last  two periods was 

completely opposite. From the originally popular football referee she became one of the 

symbols of the criticized environment of Czech football. The breakthrough occurred in 

2011, when Mrs. Damková became a chairwoman of the Refereeing Commission. The 

results of the analysis show that her relationship with Roman Berbr had also influence 

on the transformation of Damková´s media image.

Mrs.  Damková  had  withdrawn  from the  public  after  leaving  the  Refereeing 

Commission and the media did not refer to her so often. One of the main reasons for this 

is that she currently does not occupy any significant position in Czech football.
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PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Rozhovor s novinářem Luďkem Mádlem (1. 5. 2018)

Luděk  Mádl  je  sportovní  novinář  pracující  pro  Seznam Zprávy.  O  tématech 

spojených s Dagmar Damkovou píše dlouhodobě. „Jako sportovní novinář pracuje od  

roku 1994. Po začátcích v Denním Telegrafu a Svobodnem slově celkem 13 let pusobil  

v deníku  Sport,  několik  let  jako  zástupce  šefredaktora.  Od roku  2009  se  pohyboval  

v redakcích Hospodářskych novin nebo Aktuálně.cz. V roce 2005 obdrzel Luděk Mádl  

ocenění Novinářská křepelka za články o rozkryvání korupce v českem fotbale. Mnohe  

citace  a  zjištění  z  jeho  článku  nejen  o  Ivanu  Horníkovi  zlidověly  v divadelním 

představení ‚Ivánku, kamaráde‘. Korupční temata řeší Mádl take v knize Kmotr Fotbal.  

Na Seznam Zprávy pracuje coby šefreporter od října 2017.“180

Kdy a v jaké souvislosti jste na jméno Dagmar Damkové poprvé narazil?

Úplně přesně si nevzpomenu. Určitě to mělo souvislost s její rozhodcovskou kariérou. 

Asi v období, kdy se začalo řešit, jestli by se jako rozhodčí mohla objevit v mužském 

profesionálním fotbale.  Samozřejmě  velká  událost  byla,  když  poprvé  pískala  zápas 

v Gambrinus lize. Celý ten poprask byl tehdy pozitivní ve stylu toho, že „ženy dobyly 

další  vesmír“  a  Damková  byla  populární  skoro  jako  Valentina  Těreškovová.  První 

články o ní tedy měly takovouto souvislost, řešilo se, jak na ni reagují hráči a podobně.

Jak jste Damkovou vnímal poté, co se etablovala v mužském fotbale?

Po tom, co se vyměnila komise rozhodčích a předsedou se stal pan Macela, se Dagmar 

180 Luděk Mádl. [Online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z https://www.seznamzpravy.cz/autor/ludek-madl-
429
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Damková z listiny rozhodčích vytratila. Ona tedy dále rozvíjela svou kariéru v ženském 

fotbale,  kde  byla  nadobyčej  úspěšná.  Pískala  třeba  finále  mistrovství  světa  nebo 

olympijských her, s čímž byla také spojena veskrze pozitivní publicita.  Totéž platilo 

i později,  kdy byla  zvolena  do  komise  UEFA.  Už se  ale  začalo  registrovat,  že  žije 

s panem Berbrem a zainteresování lidé věděli, že jednou z pohnutek, byť nevyřčenou 

z úst  pana Macely,  proč Damková nepíská v první lize,  byla  jeho názorová neshoda 

právě s Berbrem.

Považoval  jste  Damkovou  i  v  mužské  konkurenci  za  jednu  z  těch  nejlepších 

rozhodčích?

Nemyslím si, že by se v mužském prostředí ztrácela, ale rozhodně bych neřekl, že byla 

mezi muži nejlepší. V tomhle ohledu se musí projevit i fyzická kondice. Žena ten zápas 

opravdu  nemůže  uběhat  stejně  jako  muži,  a  vidět  tak  všechny situace  z  dostatečné 

vzdálenosti  a  z  co nejlepšího úhlu.  Pravda ale  je,  že  s  žádným velkým skandálem 

spojená nebyla. Myslím si, že byla i částečně gentlemansky chráněná. U některých věcí, 

které  by média  u  mužského  rozhodčího  třeba  řešila  více,  byla  v  případě  Damkové 

ohleduplnější.

Jakou zkušenost z  novinářského hlediska jste měl s  Damkovou v dobách jejich 

kariérních začátků?

V té době byla k médiím velmi vstřícná. Byla milá, komunikativní, brala telefony a tak 

dále.

Kdy nastal ten zlom, ve kterém se situace změnila?

Důležitý moment byl tehdy, když byla v roce 2011 odvolána komise rozhodčích Luďka 

Macely a byla  nastolena  komise  Dagmar  Damkové.  Krátce  na  to  se  stal  předsedou 

FAČR Miroslav Pelta a v pozici řadového člena se poprvé objevil na výsluní Roman 

Berbr. 

Toto  období  bylo  spojeno  se  vzestupem Viktorie  Plzeň  a  postupem času  se  začalo 

poukazovat na to, že za tím stojí mimo jiné přízeň rozhodčích. To později vyvrcholilo 

po utkání Plzeň–Sparta a aférou takzvané „Křetínského kabely“, kdy šéf Sparty přijel na 
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Strahov za předsedou Peltou s tím, že má důkazy o kontroverzních věcech v oblasti 

řízení rozhodčích v profesionálním fotbale. To byl v podstatě přímý útok na Damkovou 

a Berbra a zde nastal zlom. Kdo do té doby považoval Damkovou za „růži mezi trny“,  

od tohoto momentu se to začalo zpochybňovat. Začalo se řešit, že Damková může krýt 

to,  že  na  zápasy  Plzně  jsou  sudí  vybíraní  a  nasazovaní  specifickým  způsobem, 

a rozkrývalo se celé pozadí.

Změnilo se v té době nějakým způsobem i její chování?

Například její ochota komunikovat s médii se výrazně snížila. Jen jednou za sezónu 

pořádala takové setkání, které připomínalo spíše školení o moderním výkladu pravidel, 

takže ani nebyla žádná extra příležitost jí vyzpovídat.

Uškodil  podle  vás  mediálnímu  obrazu  Dagmar  Damkové  vztah  s  Romanem 

Berbrem?

Jednoznačně.  Mediální  obraz  Romana  Berbra  je  extrémně  negativní,  takže  i  kdyby 

Dagmar Damková dělala všechno skvěle, vždy bude vnímaná v kontextu s ním. Navíc 

když Damková přestala komunikovat s médii, tak ztratila příležitost si ten svůj obraz 

vylepšit. 

Byla  podle  vás  Damková  pouze  obětí  Berbrova  vlivu,  nebo  se  jednoduše  stala 

součástí toho zkaženého prostředí?

Je to stejné jako v případě Kateřiny Neumannové, která byla předsedkyní organizačního 

výboru mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci, kde se utopily dvě nebo tři  

státní miliardy. Všichni samozřejmě vědí, že hlavními hybateli byli lidé z jejího okolí, 

ale ona se pod to podepisovala. O tom, jak to chodilo v komisi rozhodčích, se později 

rozhovořilo několik bývalých arbitrů. Ti popisovali, jak se na seminářích, které měla 

řídit  Damková,  volně  pohyboval  tehdy už místopředseda výkonného výboru Roman 

Berbr a v podstatě se tam choval tak, jako by to řídil on. Takže to tam fungovalo vlastně 

jako rodinný podnik.
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V posledním roce se o Damkové příliš  nepsalo.  Nakolik je to podle vás tím, že 

s médii  odmítá  komunikovat,  a  nakolik  tím,  že  se  z  českého  fotbalu  poněkud 

stáhla?

Co se  týče  prvního  bodu,  tak  když  se  s  vámi  někdo  několik  let  nebaví,  tak  si  ho 

odvyknete  kontaktovat.  Na  druhou  stranu,  o  něco  více  začal  s  médii  komunikovat 

Roman Berbr,  který má zhruba pět mediálních výstupů za rok a všichni chápou,  že 

právě on je tou klíčovou postavou. Damková teď z hlediska médií není tolik zajímavá.

Příloha č. 2: Rozhovor s novinářem Štěpánem Filípkem (3. 5. 2018)

Štěpán  Filípek  je  sportovní  novinář,  který  píše  pro  deník  Sport.  Stejně  jako 

Luděk Mádl se věnuje primárně českému fotbalovému prostředí a jeho zákulisí. V této 

souvislosti publikoval v minulosti řadu textů souvisejících s Dagmar Damkovou.  „Od 

roku 2000 se  zúčastnil  dvou mistrovství  Evropy a  světových šampionátů  ve  fotbale.  

Specializuje se na profilová interview s českými sportovními osobnostmi a komentáře.  

Uveřejnil rozhovory s Ivanem Horníkem a dalšími aktéry fotbalové korupční aféry.“181

Kdy a v jaké souvislosti jste na jméno Dagmar Damkové poprvé narazil?

Bylo  to  ve  chvíli,  kdy  se  jako  rozhodčí  začala  objevovat  ve  vyšších  mužských 

soutěžích. Ještě tedy předtím, než se prosadila v první lize. Kdo sleduje fotbal pečlivě, 

a já se zabývám především domácí scénou, tak mu to nemohlo ujít. Myslím si, že jsem 

byl jeden z prvních, kdo ji kontaktoval a dělal s ní rozhovor.

Jak jste Damkovou vnímal poté, co se etablovala v mužském fotbale?

Tehdy zafungovala s prominutím jako atrakce, zjevení. Já, stejně jako ostatní kolegové, 

jsem ji vnímal jako pozitivní prvek v tom specificky mužském světě. Vždy to vyvolá 

pozornost, a zvláště ve fotbale, když se v něm objeví ženský element. Zato jsme i my 

novináři  vděční.  Myslím si,  že  jakkoliv  je  novinář  objektivní  a  zjišťuje  si  potřebné 

informace, tak má k podobné věci logicky pozitivní přístup. Zabývá se všemi různými 

stereotypy spjatými s ženskou postavou v mužském světě.

181 Štěpán Filípek. [Online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z https://isport.blesk.cz/writerprofile/71/stepan-

filipek

89



Mělo podle vás na její popularitu stěžejní vliv to, že je žena? Byla to pro ní klíčová 

výhoda?

Ve fotbale se hodně se mluví o diskriminaci žen. Já si myslím, že v tomto případě to  

bylo přesně naopak. Dagmar Damková byla pro mě příkladem pozitivní diskriminace. 

A nejen v tom, jak na ní pohlíželi a referovali o ní novináři, ale také v tom, že se tolik  

neřešila  její  odborná  způsobilost.  To,  jak  píská  a  podobně.  Vyjma  fotbalových 

konzervativců typu Ladislava Vízka bych řekl,  že  mediální mainstream jí  byl  velmi 

nakloněn. 

V tomto období byl mediální obraz Damkové velice pozitivní. Jakou zkušenost jste 

s ní měl vy?

Měla obrovský dar. Byla nepřehlédnutelná, navíc velmi dobře mluvila, byla ochotná, 

vstřícná. Pro novináře v podstatě ideální objekt zájmu, čemuž ještě větší náboj dodalo 

její prosazení se v mužské lize.

Kdy nastal ten zlom, ve kterém se situace změnila?

Pro mě byl zajímavý jeden moment, o kterém se moc nemluví, a to byla korupční aféra 

v  roce  2004.  Damková  se  v  odposleších  objevila  jako  oběť  delegátů  a  jiných 

rozhodčích, kteří o ní mluvili velmi vulgárně. Ona se tam ale objevila ještě v jednom 

případě, kdy rozhodčí řešili rozdělení úplatku. Je tam řeč o tom, že Damková o tom 

všem ví a má dostat peníze. Jestli se nemýlím, tak v celkové částce chybělo asi 20 tisíc, 

u kterých se nikdy nezjistilo, kam zmizely. Dagmar Damková, alespoň pro mě, mohla 

být adresátem těch peněz. Já jsem se jí na to tehdy ptal, ona to odmítla, ale když se 

člověk na ten případ podívá, tak je mu to zvláštní. I když jsem ji v té době vnímal spíše 

pozitivně, tak to pro mě byl zvláštní signál.

Novináři  už  v  té  době,  nemluvě  o  letech  následujících,  intenzivně  řešili  vztah 

Damkové s Romanem Berbrem. Bylo to skutečně namístě?

Samozřejmě, vždy, když jde o soukromí, o partnerský vztah, tak si novinář vykonávající 

seriózní žurnalistiku může říci, nakolik já se o to mám zajímat. Na druhou stranu si 

myslím,  že  v  jejím  případě  je  to  zcela  oprávněné,  protože  její  soukromý  vztah 
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s Romanem Berbrem je neoddělitelný od jejího profesního působení ve fotbale.

Kdy  vás  poprvé  napadlo,  že  spojení  Damková–Berbr  se  nějakým  způsobem 

promítá do fungování českého fotbalu?

Tam byla  podstatná  jedna  věc,  když  Damková  na  čas  vypadla  z  listiny  rozhodčích 

a v první lize dlouho nepískala. Vrátila se v době, kdy byl do čela svazu zvolen Ivan 

Hašek a v tomto případě si myslím, že došlo k mocenské dohodě s Romanem Berbrem. 

Ten Haška podpořil a Dagmar Damková začala znovu pískat. Tam šlo o jakýsi umělý 

zásah, který mě také dost překvapil a myslím si, že se to málo řešilo.

Začal jste na Damkovou v té době nahlížet trochu jinak?

V tom období už bylo zřejmé, jak se do jejího příběhu promítají  mocenské aspekty 

a spojení s Romanem Berbrem. Pro novináře je pak velmi těžké zhodnotit, nakolik se po 

zásluze dostala v českém fotbale až na vrchol a nakolik je to jen výsledek tlaků a lidí, 

kteří stojí za ní.

Soustavné kritice čelila Damková v době, kdy stála v čele komise rozhodčích. Jak 

na vás tehdy působila?

V této době začala mít i dost arogantní výroky typu, že všechno zlo pochází z Asie 

a celkově ta její komunikace dost zhrubla. Myslím si, že byla ve vleku Romana Berbra. 

On v podstatě sám později přiznal, že Damkovou vlastně zkonstruoval, že je takový její  

stvořitel i z toho rozhodcovského hlediska.

Média často akcentovala neprofesionální vztah Damkové k Viktorii Plzeň. Bylo to 

téma i pro vás?

O rozhodčích a Plzni se dlouho nemluvilo, protože Viktoria v českém fotbale dokázala 

vyvolat  strašně  pozitivní  dojem.  Dařilo  se  jí,  hrála  pěkně,  měla  v  týmu všeobecně 

oblíbeného Pavla Horvátha... Byl to obrovský příběh, který se podle mě podobal tomu 

menšímu příběhu Dagmar Damkové a přes její osobu se pak obě story spojily. Působení 

Damkové v  čele  komise  rozhodčích  muselo  být  pro  každého  objektivního  novináře 

důležitým předělem. Z mého pohledu bylo zřejmé, že identické situace, které se staly 
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různým klubům, vykládá různým způsobem. Zkrátka neměřila všem stejným metrem. 

To  později  dokládaly  i  výpovědi  bývalých  rozhodčích  jako  byl  Tomáš  a Libor 

Kovaříkovi,  Antonín  Kordula  a  další.  Já  ze  zpětného  pohledu  vnímám  působení 

Damkové v čele komise velmi negativně a zároveň jako jednu z nezbytných podmínek 

převratu v českém fotbale ve smyslu nástupu mocné Plzně a jejího vzestupu.

Byla  podle  vás  Damková  pouze  obětí  Berbrova  vlivu,  nebo  se  jednoduše  stala 

součástí toho zkaženého prostředí?

To je složité odlišit. Kdyby nechtěla, tak ten její příběh takhle daleko nedojde. Musí 

v sobě mít ambici něco ovlivňovat, řídit. Myslím si, že částečně šlo také o podlehnutí 

osobnosti Romana Berbra v rovině obdivu. V jeden čas se objevovaly zprávy, že je z té 

závislosti  na  Berbrovi  velmi  nešťastná.  Že  si  to  uvědomuje  a  chtěla  by  z  toho 

začarovaného kruhu vykročit, ale to se zřejmě nikdy nestalo.
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Příloha č. 3: Rozhovor s Dagmar Damkovou

Vzhledem  k  časovému  vytížení  respondentky  probíhal  rozhovor  formou 

elektronické korespondence ve dnech 15.–19. 5. 2018.

Jestli se nepletu, média se o vás začala zajímat někdy na přelomu let 2002/2003, 

kdy jste se jako rozhodčí začala prosazovat ve druhé lize mužů. Kdy to přesně bylo 

a jaký byl váš první kontakt s médii?

Úplně první kontakty a zkušenosti začaly mnohem dříve. V podstatě hned když jsem 

začala pískat v roce 1995, protože jsem byla rarita.Vzhledem k tomu, že jsem původním 

povoláním  učitelka,  tak  mi  nějak  nevadilo  odpovídat  na  otázky,  případně  něco 

vysvětlovat. Samozřejmě, že když se něco nepovedlo, tak to bylo docela drsné, protože 

si myslím, a říkalo mi to hodně lidí, že mě jako ženskou ve fotbale brali tak trochu 

jinak. Když se utkání vydařilo, tak jsem byla pomalu za boha a všem chlapům říkali, že 

by se ode mě měli učit, na druhou stranu když se zápas nevydařil, tak to bylo někdy až 

fakt  za  hranicí  lidského  chápání,  co  lidi  byli  schopni  vypustit  z  úst.  A tak  to  bylo  

v podstatě od začátku mé kariéry až do jejího konce.

Obrovskou událost pak představoval váš debut v Gambrinus lize. Jak jste celý ten 

poprask vnímala?

Bylo to velké, to ano, ale já jsem se snažila zůstat nad věcí a moc si to nepřipouštět,  

protože to by se člověk musel zbláznit.

Až na výjimky o vás a vašem prosazení se v mužském fotbale média psala zpočátku 

velice  pozitivně.  Vzbuzovala  jste  velice  dobrý  ohlas  i  u  veřejnosti.  Vnímáte  to 

s odstupem času stejně?

Ano, je to vlastně tak, jak jsem zmiňovala v předchozí odpovědi.

Čemu přisuzujete ten pozitivní přístup ze strany médií? Hrálo v tom podle vás roli  

mimo jiné to, že jste byla jakožto žena průkopnicí v mužském fotbale?

Jak říkám, byla jsem trochu rarita a samozřejmě průkopnice. Navíc se většinou i dařilo, 

i když samozřejmě i já měla špatná utkání! Hráči mě ve větší míře brali a respektovali.  

93



Vše  se  odvíjelo  od  toho,  jaké  výkony  jsem podávala,  navíc  si  myslím,  že  nejsem 

konfliktní typ, ráda se směju, měla jsem vždy ráda komunikaci s hráči. A to také hraje  

roli v tom, jak vás ostatní berou.

Někteří  novináři  vás  nezávisle  na sobě  popisovali  právě  jako milou,  vstřícnou, 

komunikativní. V podstatě ideální „předmět“ zájmu médií. Jak vy jste v té době 

vnímala novináře a ten mediální zájem vůbec?

Znovu opakuji,  nejsem konfliktní  typ,  odpovím na všechny otázky,  ale  pokud cítím 

nespravedlnost, tak si to taky nenechám líbit. Proč bych měla?

Z výsledků analýzy naší diplomové práce vyplývá, že v podstatě po celou dobu 

rozhodcovské kariéry byl váš mediální obraz skutečně velice pozitivní. Poté došlo 

ke  změně.  Kde  si  myslíte,  že  nastal  ten  zlom,  kdy  k  vám  média  začala  být 

kritičtější? Myslíte, že to přímo souviselo se začátkem vaší funkcionářské dráhy?

Asi ano, vše tomu napovídá. Nicméně si myslím, respektive vím, že za tím byla spousta  

jiných faktorů, ale ty zmiňovat nebudu, protože pro mě je to minulost a někteří lidé 

u mě klesli hodně hluboko.

Média k vám začala být poměrně kritická v době, kdy jste se stala předsedkyní 

komise  rozhodčích.  Jak  na  toto  období  z  hlediska  své  mediální  prezentace 

vzpomínáte? Berete jako křivdu, že jste to často v podstatě schytávala za chybující 

rozhodčí?

Ano, beru. Chyby byly, jsou a budou za jakékoli komise, záleží jen na tom, jaký máte 

s novináři  vztah  a  jak moc jim jdete  na ruku.  To asi  nechcete  slyšet,  ale  je  to  tak,  

bohužel. Chyby jsou i s videem, možná je jich i více, jen je dnes video opraví.

Chyby, které se třeba dějí za dnešní komise, kdyby se staly za mě, tak se řeší celý týden 

s titulky jako blázen. Dnes? Možná jeden den a ticho po pěšině. Chyb je zhruba stejně, 

ale o spoustě z nich se ani nepíše. Ale opět, kdo to chce vidět, tak to vidí, kdo ne, tak ne. 

Když noviny budou každý den psát, že Damková je skvělá, tak tomu většina národa 

uvěří, když budou psát Damková je zlo, tak uvěří tomuto, tak to prostě je. Kdybyste 

viděl, kolikrát já jsem doma brečela nebo byla úplně vyřízená, když rozhodčí udělali 
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chybu! Protože jsem věděla, co zase bude následovat. Myslíte, že jsem si přála, aby 

chybovali?

Dokonce jsme měli pro novináře školení o pravidlech. Ti rádoby největší kritici, mluvím 

i o televizních komentátorech, tam ani nechodili, a pak si psali a říkali, co chtěli. Vždy 

jsem  říkala  a říkám  to  pořád:  Umím  přiznat  chybu,  ale  hodně  často  jsem  cítila 

nespravedlnost. Oprávněná kritika, ano, ale když si někdo na vás léčí mindráky, tak to 

bolí.  I  hodně chlapů mi dnes říká: „To, co ty jsi  vydržela,  to  by vydržel málokterý 

chlap.“ No, ženská vydrží hodně.

Novináři  vám v tomto kontextu  často  vyčítali,  že  jste  se  k  chybám rozhodčích 

a trestům pro ně nevyjadřovala. Vy jste se odkazovala na nařízení od UEFA. Jak je 

možné,  že  komise  p. Listkiewicze  po  tom,  co  vás  nahradil  v  jejím  čele,  tato 

vyjádření začala poskytovat.

Ano, začala je poskytovat, protože jemu to bylo v podstatě jedno. Bylo to a stále je proti 

konvencím UEFA. Proč to v Polsku nedělají a tady to začal dělat? A já jako členka 

komise  rozhodčích  UEFA jsem byla  první  na  ráně,  kdo  to  schytal,  a  pak  i  FAČR 

dopisem z UEFA. Psali, že pokud s tím neskončíme, přijdeme z jejich strany o finanční 

příspěvky.

Média  také  často  upozorňovala  na  váš  údajně  nestandardní  vztah  k  fotbalové 

Plzni. Jak jste se vnitřně vypořádávala s těmito „obviněními“?

Opět mně to přišlo jako křivda. To, že v Plzni bydlím, ještě neznamená, že jsem skalní 

fanoušek Viktorie. Těžko se to vysvětluje, to chápu, ale já se vždy vše snažila dělat 

podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, navíc jsme veškerá velká rozhodnutí, včetně 

obsazení rozhodčích, dělali v rámci celé komise. Každé utkání Plzně byl pro mě horor, 

protože jsem věděla, že zase jediný člověk, který to odnese, když se něco stane, budu já.

V této době jste to měla s médii složitější než v dobách své rozhodcovské kariéry. 

Změnila jste k nim nějakým způsobem přístup, respektive názor na novináře či 

média obecně?

S většinou nemám problém a pokud chtějí něco vysvětlit, zeptat se, bez problémů s nimi 
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komunikuji. S některými však už nikdy.

Z výsledků naší analýzy je také zřejmé, že vašemu mediálnímu obrazu výrazně 

uškodilo to, že vás média spojovala, a logicky stále spojují, s Romanem Berbrem. 

Vnímáte to podobně?

Roman Berbr  je  můj  manžel  a  vždy si  ho budu vážit.  On dostal  před lety nějakou 

nálepku, které se nikdy nezbaví, na druhou stranu spousta lidí, co ho zná, tak ví, že 

fotbalem žije,  především v dnešní  době.  V minulém roce po zatčení  předsedy Pelty 

doslova zachránil FAČR před krachem. Zajímavé je, že v českém prostředí mě s ním 

všichni spojují, což je pochopitelné, ale to si snad všichni myslí, že to vše, co se mi 

povedlo  na  UEFA nebo FIFA,  je  také  zásluhou tohoto  vztahu?  To mi  prostě  přijde 

krátkozraké. Znovu, vidíme jen to, co chceme vidět.

V posledním roce se o vás v Česku moc nepsalo. Jaký je podle vás důvod?

Jsem v podstatě pořád někde na cestách - turnaje, semináře, školení a tak dále. Když to 

spočítám, tak to vychází, že přibližné půl roku strávím v cizině. Abych pravdu řekla, 

jsem i ráda. Venku vidím daleko větší respekt k něčí práci. Školím rozhodčí, co jedou na 

mistrovství světa, instruktory po celém světě, mladé nadějné rozhodčí a strašně mě to 

naplňuje. A jak říkám, nikdo po mně „neplive“.

Pár rozhovorů proběhlo, ale opravdu si dnes vybírám, komu ho poskytnu. Jsou novináři, 

které beru, a pak ti, o nichž už jsem se zmínila.

Jaký máte v současnosti vztah k médiím?

Ten vztah bych nazvala jako neutrální.

Naše  diplomová  práce  má název  „Mediální  obraz  Dagmar Damkové  mezi  lety 

2003–2017“. Jak byste ho stručně charakterizovala vy sama ze svého pohledu?

To je asi nejtěžší otázka. Vše začalo mou kariérou jako rozhodčí, v době mých ligových 

utkání  se  napsalo  hodně,  i  po  úspěchu  na  olympiádě  v  Pekingu.  Poté  přišla 

funkcionářská  kariéra,  která  asi  u nás  v  Čechách není  ženám souzená,  viz  Kateřina 

Neumannová.
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Pak jsem v březnu 2016 rezignovala na pozici  předsedkyně komise rozhodčích,  což 

všechny docela  zaskočilo,  protože  se  zrovna  asi  tři  ligová  kola  nic  nestalo!  Já  ale 

z ničeho nic odešla, protože jsem měla čím dál více práce v rámci UEFA a FIFA. Pak 

byl opět chvilku klid.

Potom v lednu mé zvolení  do komise rozhodčích FIFA přineslo pozitivní ohlasy ve 

většině médií, což mě upřímně hodně potěšilo. Byly však i tací, kteří si k tomu jako 

vždy něco přidali. A teď jsem tak trochu z dohledu, takže je „klid“.

Ráda bych ještě zmínila, že když nebylo zrovna nejlépe, vzhledem ke všem možným 

atakům vůči mé osobě, tak se mi mnohokrát stalo, že mě třeba někdo zastavil v obchodě 

při nákupu a řekl: „Jé, vy jste ta Damková, že jo? Držte se, moc vám fandím. Nedejte 

se.“ Nebo mě požádali o podpis. To bylo moc povzbuzující a podotýkám, nestávalo se 

to jen v Plzni! Nebo člověk, co se se mnou dal do řeči, mi potom říká: „Vždyť vy jste  

sympatická ženská a ne to, co o vás píšou.“ Takže i takové zážitky mám a je jich docela 

hodně.
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Příloha č. 4: Obrazové přílohy související s tématem diplomové práce

Zdroj: https://www.gettyimages.com/detail/news-

photo/dagmar-damkova-kisses-slovan-liberac-captain-

david-langer-news-photo/2632666#dagmar-damkova-

kisses-slovan-liberac-captain-david-langer-prior-to-

picture-id2632666

Zdroj: https://domaci.ihned.cz/c1-52758720-damkova-bude-

novou-sefkou-komise-rozhodcich-macela-konci
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Obr. 1: Damková při svém debutu v Gambrinus lize 
v roli hlavní rozhodčí. Na snímku s kapitánem 
Liberce Davidem Langerem

Obr. 2: Damková po svém posledním zápase rozhodcovské 
kariéry v roce 2011. Kvůli zvolení do komise sudích UEFA 
musela s pískáním skončit.



Zdroj: https://fotbal.idnes.cz/vlastimir-hrubcik-vola-po-odvolani-sefky-

komise-rozhodcich-dagmar-damkove-1ta-/fotbal.aspx?

c=A140723_212115_fotbal_tru

Zdroj: http://www.extra.cz/prepracovanost-nebo-posledni-sance-jak-

odejit-se-cti-damkova-konci-jako-sefka-rozhodcich
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Obr. 3: Dagmar Damková s partnerem Romanem Berbrem

Obr. 4: Damková s Berbrem na fotbale v Plzni. Na snímku spolu s 
generálním manažerem klubu Adolfem Šádkem (po Berbrově pravici) 
a majitelem Viktorie Tomášem Paclíkem (v bílé košili)


