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AKTUALITY regiony ČR na Twitteru VZDĚLÁVÁNÍ Hledáme začínající redaktory a fotografy feegiony ČR na Twitteru 

Masarykova univerzita spustila celorepublikový online systém na 
ověřování pravosti diplomů 
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Pravost vysokoškolského diplomu si mohou zájemci nově snadno ověřit na 

internetu na základě znalosti jeho originálního čísla. Masarykova univerzita (MU), 

která jako první tuto službu zavedla, tak chce ztížit práci padělatelům. Ti až dosud 

zneužívali toho, že pravost dokumentů nebylo možné snadno ověřit. Případů, kdy 

lidé předložili falešné diplomy, v posledních letech přibývá. Systém z dílny vývojářů 

Fakulty informatiky MU univerzita zpřístupnila na adrese pravydiplom.cz a nabídla 

dalším vysokým školám, aby se k systému připojily. 

Rychlý dovoz aut z Německa se zárukou i na  
splátky 

Uvažujete o koupi ojetého auta? Máte obavy z 
koupě vozu v tuzemském autobazaru? Dovoz aut z 
Německa s námi nabízí záruky na původ 
dovezeného vozu, na originalitu dokladů, na počet 
nestočených kilometrů a garanci pevné ceny... více 

Rychlý DovozAut.cz- DOVOZ PROVĚŘENÝCH AUT Z NĚMECKA www I Více na Kontakty ČR.cz 

„Masarykova univerzita klade velký důraz na ochranu osobních údajů a na jejich 

technické zabezpečení, k zobrazovaným informacím se proto dostane jen Člověk, který 

zná číslo diplomu, což je absolvent, příslušné studijní oddělení nebo osoba, které 

absolvent číslo diplomu ukázal," uvedl Michal Brandejs, autor myšlenky a vedoucí 

vývojového týmu na Fakultě informatiky MU. informace nejsou veřejné a sortiment 

zobrazovaných dat záleží na každé škole. 

V pilotní fázi projektu systém zahrnuje přes 82 tisíc diplomů vydaných Masarykovou 

univerzitou od roku 2000 a dále diplomy vydané několika dalšími již zapojenými 

institucemi. 

„Služba pravydipIom.cz je alternativou k osobnímu ověření pravosti diplomu, které 

dosud bylo možné pouze přímým kontaktováním instituce, která diplom vydala. Nový 

systém tedy celý proces ověření pravosti urychluje a měl by tak především odradit 

potenciální padělatele," vysvětluje Ivana Černá, prorektorka MU pro vzdělávací činnost. 

Systém navazuje na dlouhodobou snahu Masarykovy univerzity odhalovat podvody při 

získávání vysokoškolského vzdělání. Univerzita proto v minulosti spustila systémy na 

odhalování plagiátů v závěrečných a Školních pracích a také v akademických dílech. Do 

jejích meziuniverzitních projektů theses.cz. odevzdei.cz. a repozitar.cz se zapojilo už 

více než čtyřicet vysokých, vyšších odborných a středních škol a dalších institucí včetně 

několika zahraničních. Tyto již dříve spolupracující školy mají nyní možnost se k 

současné fázi projektu pravydiplom.cz připojit zdarma. 

KLÍČOVÁ SLOVA: aktuality, vzdělání, Masarykova univerzita, diplom, ověření, online 
ZDROJ: Regiony ČR/Masarykova univerzita/Mgr Tereza Fojtova 

Chcete ušetřit tisíce? 
Izolujte na splátky! 

Akt. známka: 1.94 / Počet hlasů: 70 

Vaše názory - o Přidat názor Tisknout Nahoru 

Ceny energie a tepla rostou. Tepelná izolace  
MAGMARELAX 

Zajišťuje dodatečné izolace stropních konstrukcí, 
zejména duté stropy, volné plochy, ploché duté 
pultové střechy, ale také duté stěny. Strop ušetří až 
30% nákladů za vytápění a přitom je až 1 Ox 
levnější... více 

9** 
Nově otevřený Hotel Monínec: další důvod,  
proč by vám tato dosud méně známá lokalita 
neměla uniknout 

Sportovní a rekreační komplex s celoročním využitím - v 
"srdcí Čech". Lanovka, sjezdovky, skibusy, hotel, 
penzion, apartmány, restaurace. Vše v jednom necelou 
hodinu od Prahy...více » 

Sedlec-Prčice. 70 km od Prahy 
tel.: +420 604 509 288 

VZDELÁVANÍ» 

Nevidomí se připravují na studium 
Telč (region: Jihlava) 

K ,.;'.ffl^^»Tn Nevidomí a slabozrací studenti 
\~ iia i se v Telči připravují na vysokou 

Eaton tour 2013 startuje začátkem září 

Série odborných Školení Eaton 
tour 2013 startuje začátkem 
září 

Štys se ujal úřadu 
Praha (region: Praha 

Nový ministr školství Stys se 
ujal úřadu, odcházející Fiala 
mu věří 

Najdete nás na Facebooku 

Regiony ČR 

•ÍJTo se mi libí 

Regiony ČR se libí více lidem (-W9). 

co sociál™ si Facebook 

V Reklama 

kasa.cz* 
j d ě t e r o v n o u k e k a s e 

Domácí pekárny 
Široký výběr 

i: 

IP Izolace Polná, s.r.o. - IZOLACE, REVITALIZACE, ENERGETICKÉ PROJEKTY www I Více na Kontakty ČR.cz 
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Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity 
otevřela virtuální psychologickou poradnu 

VZDĚLÁVÁNI - Jihomoravský | Brno - město | Brno 

Novou bezplatnou službu veřejnosti nabízí Katedra 
psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. ... celý článek 

Studium v České republice bude pro cizince 
jednodušší 

VZDĚLÁVÁNÍ - Praha [ Praha | Praha 

Od počátku června letošního roku mají studenti ze 
třetích zemí snadnější možnost nástupu na českou 
vysokou ... celý článek 

Vědci z Masarykovy univerzity budou přednášet 
biologům z Harvardu 

VZDELÁVAM - Jihomoravský | Brno • město | Brno 

Americká Harvard Medical School oslovila vědce z 
Loschmidtových laboratoří Masarykovy univerzity (MU) 

celý článek 

Čtěte více na těma AKTUALITY-VZDĚLÁVÁNÍ-Vysoké školy» 
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