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Na falešný titul z východočeských 
univerzit se brzy přijde během pár minut 

25.9.2013 17:25 

Východní Čechy - Obe 
východočeské univerzity se 
chtějí zapojit do aplikace, 
která ověří pravost diplomů či 
plagiáty závěrečných prací. 

Ilustrační snímek: 

Asi si ještě vzpomínáte na případ učitele s falešným titulem inženýra, který do letošního jara učil na 
jedné pardubické základní škole. Paradoxně patřil mezi nejlepší kantory, na podvod se přišlo až ve 
chvíli, kdy měl podepsat novou smlouvu. Řediteli školy se diplom, který mu Filip Živný předložil, 
nějak nezdál. Už samotný papír byl podezřelý... 

Pardubická univerzita, kde měl k titulu přijít, podvod potvrdila. A teď, po třech měsících, se 
univerzita už zapojuje do elektronického systému pravydiptom.cz, kde si pravost vysokoškolských 
diplomů uchazečů o zaměstnání budou moci zaměstnavatelé ověřit raz dva . 

Rozšíření o antiplagiátorský program 

„Od června komunikujeme s brněnskou Masarykovou univerzitou, která s touto nabídkou 
o zapojení do programu přišla. Nyní podáváme oficiální žádost včetně rozšířenío antiplagiátorský 
program, který b y odhalil i podvody a opisování při psaní diplomových prací," řekl prorektor 
univerzity Karel Rýdl . 

Pravost titulů absolventů z pardubické univerzity b y si tak oprávnění žadatelé mohli ověřit už od 
konce letošního roku, nejpozději v lednu. Celý proces jim zabere pár minut a nebudou muset 
zdlouhavě korespondovat s univerzitou. 

O zapojenído programu uvažuje od příštího roku také hradecká univerzita. „Žádný případ 
padělání diplomu jsme sice dosud nezaznamenali, nicméně s ohledem na to, že existujeme od roku 
1959 a máme na 30 000 absolventů, je pravděpodobné, že se nějaký takový pokus může 
vyskytnout . A nám záleží na dobrém jménu," uvedl kancléř univerzity Ondřej Tikovský. 

Nejen falešné tituly, ale i opisování diplomových či seminárních prací je morem českého školství. 
U seminárek se však na podvody nemusí přijít ani s antiplagiátorským programem, ty totiž 
nebývají zanášeny do databáze školních prací. 

Falešný inženýr Filip Živný ale nakonec vyvázl z průšvihu se štěstím. Sice přišel o práci kantora, 
státní zastupitelství však proti němu trestní stihání podmínečně zastavilo. „Bylo b y obnoveno 
pouze v případě, že b y v příštích deseti měsících spáchal nějaký trestný čin," řekl mluvčí 
pardubické policie Jozef Bocán. 

„Je to Živného problém. Kdyby před pěti jely mému předchůdci přiznal, že školu nemá a že si ji 
dodělá, mohl tu učit dosud, " podotkl ředitel Základní školy Spořitov v Pardubicích Karel Žemlička. 

Pravydiplom.cz 

• Systém ověřování pravosti VŠ diplomů vyvinuli brněnští informatici a zpřístupnili jej na webu 
vAVw.pravvdiptom.cz. 

• Zatím jej tvoří hlavně údaje o 82 000 diplomech, vydaných Masarykovou univerzitou v Brně 
po roce 2000. Další školy se přidávají, nemusejí za to nic platit. 

• Služba je alternativou k osobnímu ověření pravosti diplomu, které dosud bylo možné pouze 
přímým kontaktováním instituce, která diplom vydala. N o v ý systém tedy celý proces ověření 
pravosti urychluje, a měl b y tak především odradit potenciální padělatele. 

• Systém bere ohled na ochranu osobních údajů. K zobrazovaným informacím se tak dostane 
jen člověk, který zná číslo diplomu, tedy absolvent, studijní oddělení nebo člověk, jemuž 
absolvent diplom ukázal. Rozsah zobrazovaných dat záleží i na konkrétní škole. 

• Masarykova univerzita jako první v Česku spustila i systémy na odhalování plagiátů 
v závěrečných a školních pracích a také v akademických dílech. 

• Diplomy jsou veřejné listiny a jejich padělání je trestným činem. Stihání hrozí i lidem, kteří si 
falzifikát opatří. 
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