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Projekt Pravý diplom umožňuje snadno ověřit 
pravost vysokoškolského titulu 
9. července 2013 v 14:47 

Pravost vysokoškolských titulů je teď 
možné jednoduše ověřovat na internetu. 
Projekt s názvem Pravý Diplom spustila 
brněnská Masarykova univerzita a 
zapojují se do něj další vysoké školy. 

K ověření diplomu stačí znát jeho číslo a 
jméno absolventa. Potom už systém dokáže 
říct, jestli daný člověk školu skutečně 
vystudoval. Podle mluvčí Masarykovy 
univerzity Terezy Fojtové budou aplikaci 
využívat hlavně Zaměstnavatelé. Masarykova univerzita spustila projekt ověřující pravost 

vysokoškolských titulů 

„PokUd někdO přijde na konkurz a prokazuje F o l o : Masarykova univerzita 
se diplomem, kde zaměstnavatel má nějaké 
pochybnosti, tak tím, že zaměstnavateli je předložen konkrétní diplom, tak si to může snadno 
ověřit. My předpokládáme, že tento krok zejména odradí potenciální padělatele, aby takto činili," 
říká Fojtova 

Jedním z důvodů vytvoření podobného systému byl právě zvýšený počet pokusů o padělání 
diplomů v uplynulých letech. Ověřovat jejich pravost bylo časově náročné, a tak aplikace 
personalistům výrazně zjednoduší práci. 

„Určitě to vítáme, protože v dnešní době je 
Audio stáhnout důraz, aby ty informace, které se k 

O • zaměstnavatelům dostávají, byly pravdivé," říká 
Michal Toman z brněnské agentury a 
pokračuje: 

O projektu Pravý diplom informoval reportér Tomáš Jelen 

„My jsme doposud měli jedinou možnost, jak to 
ověřovat - a to kontaktovat přímo univerzity. 

Tím, že se nastavuje tenhle nový systém, tak z mého pohledu to je jednoduché, podíváme se na 
internet, online si prověříme a tu informaci máme během pár vteřin, takže proč ji nevyužít, to 
bychom byli sami proti sobě." 

Na největší brněnské univerzitě tato aplikace funguje už dva roky. Nyní se přidala desítka dalších 
škol a v databázi je už přes sto tisíc diplomů. Zájem jiných univerzit je podle Terezy Fojtové 
vysoký. 

„My jsme tento systém nabídli i ostatním vysokým školám s tím, že si ho mohou vyzkoušet, 
mohou se s ním seznámit, a pokud budou mít zájem, mohou se do toho zapojit. Zatím reakce 
ostatních vysokých škol je velmi pozitivní a zaznamenáváme velký zájem, aby bylo možné ověřit i 
diplomy z ostatních vysokých škol." 

Související příspěvky: 

• Studenti považují některé poplatky na VŠ za nezákonné. Ministerstvo žádá školy o 
nápravu 

• Tituly chtějí mladým doktorandům vedle univerzit udílet i vědecké ústavy 
• Západočeská univerzita ruší diplom čtyřem magistrům práv 
• Nejvyšší státní zástupkyně uspěla ve sporu s plzeňskými právy o diplomech 
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