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Ověření pravosti diplomu snadno a rychle: 
univerzita kvůli tomu spustila speciální web 

Internetové stránky, které vyvinuli informatici z Masarykovy univerzity v Brně, 
usnadní ověřování pravosti vysokoškolských diplomů. Na webu ho najde 
každý, kdo zná jeho číslo. Univerzita zatím do databáze vložila 82 tisíc diplomů, 
další školy se přidávají. 

Pravost vysokoškolských diplomů je nyní možné ověřit i na internetu. 
Masarykova univerzita v Brně spustila na webu www.pravydiplom.cz systém, v 
němž postupně přibývá dat. 

Zatím jej tvoří zejména údaje o 82 tisících diplomech vydaných Masarykovou 
univerzitou po roce 2000. Další školy se přidávají postupně. Nemusejí za to nic 
platit Systém vyvinuli brněnští informatici. 

"Služba 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," uvedla prorektorka Masarykovy univerzity 
Ivana Černá 

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

Jazykové vzdělávání je neštěstí a černá díra. říká budoucí ministr školství Štys 
- čtěte ZDE 

Maturanti letos nezvládli matematiku a němčinu. Celkově měli studenti lepší 
výsledky než loni - čtěte ZDE 

Web navazuje na dlouhodobý boj Masarykovy univerzity proti podvodům při 
získávání vysokoškolského vzdělání. Univerzita už spustila systémy na 
odhalování plagiátů v závěrečných a školních pracích a také v akademických 
dílech. 

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

Související články čtěte na [ ED.CZ 
NASA mě odmítla, pro Američany jsem potenciální špion, říká český student 
Student Times: Tisíce učitelů opouštějí profesi, britské školství potřebuje radikální změnu 
Maturity se mají potřetí měnit. ČSSD plánuje zrušení jednotných státních zkoušek 
Kdo neví, co bylo Dachau a Buchenwald, nemá mít maturitu, říká o testech šéf češtinám 

SPECIAL 

Nečasůvpád 

Vše o policejní razii na Úřadu 
vlády a politické krizi, kterou 
odstartovala, čtěte ZDE 
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Schwarzenberg: Zemanovo chování připomíná 
uchopení moci nacisty v Německu 

Šéfka sněmovny Němcová si odmítla připít 
s novou vládou. Je toxická, prohlásila 

Nato už si nevzpomínám, opakovala neustále 
Nagyova u soudu s Randákem 
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MBA s univerzitou z USA 
Program s DU z Chicaga v Brně. Výuka v ČJ i Aj. Získejte kvalitu 
www.us-mba.cz 

Diplomovaný záchranář 
Pojďte studovat žádaný obor na škole s dlouholetou tradicí. 
www.skolamedea.cz 

MBA práce - diskrétně 
Originalita, kvalita, záruka 5 let. Přímá komunikace se zpracovatelem! 
wwvj.mbaprace.cz 

Nejdiskutovanější i? 
Schwarzenberg: Zemanovo chování připomíná 
uchopení moci nacisty v Německu 

Šéfka sněmovny Němcová si odmítla připít 
s novou vládou. Je toxická, prohlásila 

Nečas vypovídal v kauze Nagyová. Jde o 
vykonstruovaný politický proces, řekl pak 
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Tuto službu vám přináší portál VOLNÝ.cz 
ve spolupráci se společností Video-Office s.r.o. 

Online výuková videa programů 
Word, Excel a PowerPoint najdete 
v rubrice Hi-tech a věda 
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