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Je vysokoškolský diplom pravý? Odpověď 
najdete na internetu 
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Brno - Pravost některých 
vysokoškolských diplomů lze 
prostřednictvím jejich čela 
ověřit na internetu. 
Masarykova univerzita v Brně 
spustila celostátní systém, 
v němž postupně přibývá dat. 
Škola tak reaguje na případy 
falzifikátů, jichž prý 
v posledních letech přibývá. 
Řřekla to mluvčí univerzity 
Tereza Fojtova. 

Svstém vyvinuli brněnští informatici a zpřístupnili jej na webu www.pravydiptom.cz. Zatím jej tvoří 
zejména údaje o 82.000 diplomech, vydaných Masarykovou univerzitou po roce 2000. Další školy 
se přidávají postupně. Nemusejí za to nic platit. 

"Služba je alternativou k osobnímu ověření pravosti diplomu, které dosud byto možné pouze 
přímým kontaktováním instituce, která diplom vydala. Nový systém tedy celý proces ověření 
pravosti urychluje, a měl by tak především odradit potenciální padělatele," uvedla prorektorka 
Masarykovy univerzity Ivana Černá. 

Systém bere ohled na ochranu osobních údajů. K zobrazovaným informacím se proto dostane jen 
člověk, který zná čisto diplomu, tedy absolvent, studijní oddělení nebo člověk, jemuž absolvent 
diplom ukázal. Rozsah zobrazovaných jjaj dále záleží na konkrétní škole. 

Systém navazuje na dlouhodobý jp^j Masarykovy univerzity proti podvodům při získávání 
vysokoškolského vzdělání. Univerzita už spustila systémy na odhalování plagiátů v závěrečných a 
sk-irch pracích a také v akademických dílech. 

Diplomy jsou veřejné listiny a jejich padělání je trestným činem. Stíhání hrozí i lidem, kteří si falzifikát 
opatří. 
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Varování: Jak 
pronajímat byty 
Tipy a články pro majitele 
bytu. Vzor nájemní smlouvy 
proti neplat ičům. 
VAW/ . J s kPro n aj i m 31 By ty. c 

Přidat z 

DALSI CLAIIKY Z RUBRIKY 

O stížnostech na vazbu Nagyové soud 
; rozhodne koncem týdne 

Policie hlídala Bémovu vilu kvůli chystané krádeži 
100 milionů 

Ústavní soud slaví. Nastupuje éra akademiků 

Problémové lokality? Chybějí zákony i odvaha 

Rande naslepo se pro muže změnilo v horor. 
Dívka ho chtěla zabít 
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Rande naslepo se pro muže změnilo v horor. 
Dívka ho chtěla zabít 

Janoušek stane v úterý před soudem, hrozí mu 
až osmnáctileté vězení 
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