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ČESKÉ BUDĚJOVICE - Vysokoškolský diplom a jeho pravost. To už bude od této 
chvíle lehké ověřit. Brněnská Masarykova univerzita spustila celostátní systém 
ověřující pravost vysokoškolských diplomů díky zadání jejich čísla na webových 
stránkách. Připojila se k němu už i VŠTE v Budějovicích. 

Vysoká Škola technická a ekonomická nabízí kontrolu pravosti diplomů. 
Foto: www.vstecb.cz 

Snadné ověřování dat přes internet má pomocí především zaměstnavatelům a jejich 

personalistům nebo zaměstnavatelským agenturám při kontrole dokladů o 

vysokoškolském vzdělání. Ověřit jejich pravost bylo dosud možné jen kontaktováním 

školy, která diplom vydala. 

"Pro nás to znamenalo brněnským informatikům poskytnout údaje o diplomech, které 

naše škola od svého založení v roce 2006 vydala. Služba je pro nás už spouštěna," říká 

v tiskové zprávě Lenka Hrušková, prorektorka VŠTE pro studium a pedagogickou 

činnost. 

K informaci se dostane jen ten, kdo zná číslo diplomu. Tedy absolvent, studijní oddělení 

nebo třeba personalista. Osobní údaje jsou tedy chráněné. Zadání je pak jednoduché na 

webových stránkách pravydiplom.cz. 

VŠTE se už v minulosti připojila i k dalším antiplagiátorským softwarům Masarykovy 

univerzity, které odhalují kompiláty bakalářských a diplomových prací či v akademických 

dílech. 

"Dáváme tím transparentně na vědomí, že plagiátorství u nás nemá místo na žádné 

úrovni, a že jsme spravedlivou školou, která měří stejně studentům jako pedagogům," 

uvedl k tomu Marek Vochozka. rektor VŠTE 

Akce Cihla pomohla hendíkepovaným 

JINDŘICHŮV HRADEC - Desátý ročník jihočeské části 
celostátní sbírkové akce na podporu lidí s mentálním... 

Na zničené kotle je připraveno 100 milionů 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Do konce srpna ještě mohou 

lidé žádat o příspěvek na nákup nových kotlů na 

vytápění... 

OBRAZEM: Jedlíci v Borovanech 
spořádali 400 knedlíků 

BOROVANY-Tradice a jeden zvrcholů akce. 
Borovanské Borůvkobraní hostí každý rok i závody v 
pojídání... 

Na náměstí budou nové chodníky, asfalt 
nahradí zámková dlažba 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Rekonstrukci chodníků na 
Mariánském náměstí zahajuje od dnešního dne 
českobudějovický... 

Včelaři hlásí: medu je letos kvůli douhé 
zimě málo 

NOVÉ HRADY-Včelaři na Českobudějovicku hlásí 
špatný rok. Medu je podle nich málo. Proto zřejmě o 
něco... 

Lidé kritizují policii i demonstranty 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Situace na sídlišti Máj se po 
včerejší demonstraci opět uklidnila. V ulicích jsou ale... 

Policie zatkla při protestech desítky lidí 

ČESKÉ BUDĚJOVICE-Třetí protesty za poslední tří 
víkendy zažilo dnes sídliště Máj. Sešlo se zde kolem... 
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