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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.“1

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 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.

1  Luděk Mádl. [Online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z https://www.seznamzpravy.cz/autor/ludek-madl-429



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 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.

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.“2

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 

2  Štěpán Filípek. [Online]. [cit. 2018-05-03]. Dostupné z https://isport.blesk.cz/writerprofile/71/stepan-filipek



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.

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 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 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.



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. 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 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 

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.

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.



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

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

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)
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