
Jaké další studenty smí student v IS/STAG vidět a co o nich může vidět? 
 
Základní princip je ten, že student nemá o jiném studentovi vidět údaje, které ke svému 
studiu nepotřebuje. Má vidět jen ty studenty, se kterými nějak kooperuje na výuce a takové 
údaje, aby mu umožnily se kontaktovat. 
 
Vše, co se bude dále popisovat, se týká jen vztahu: student – student. Netýká se vztahu: 
učitel – student, ten se bude řešit jindy a jinde. 
 
Student smí vidět jen studenty na objektech, které spolu studují: 

 semestrální práce – společně zpracovávaná práce, 

 téma VŠKP – společně požadované téma, 

 předměty – společně studované,  

 rozvrhové akce – společně studované, 

 termíny zkoušky (státnic) – společně zapsané, 

 předzápisové kroužky – společně zapsané. 
a stejně jako veřejnost může vidět zpracovatele VŠKP prošlé obhajobou. 
 
Student může vyhledávat i další studenty, kteří jsou ve stavu „studuje“, ale nesmí vidět 
jejich objekty (zapsané předměty, rozvrh, termíny zkoušky, VŠKP atd.).  
 
Student smí o jiném studentovi vidět jen položky: 

 jméno, 

 příjmení, 

 tituly, 

 studovaný studijní program (kód a název), 

 ročník studia, 

 studentovo školní e-mailová adresa. 
Na všech místech, kde studentovi zobrazujeme data o jiném studentovi, omezíme 
zobrazované položky na tento seznam. Nemusíme položky přidávat, pokud nyní někde 
nějaká z uvedených položek není zobrazována. Musíme zajistit, aby bylo možno se 
prokliknout do Prohlížení – Studenti a tam všechny uvedené položky musí být vidět. 
 
Pokud je student v těchto stavech: 

 student teprve nastoupí do studia (již je zapsán do studia, ale zadaný datum zápisu 
je v budoucnu, takže je zatím ve stavu nestuduje), 

 student má přerušené studium, 

 student ukončil studium 
tak o něm jinému studentovi nezobrazíme žádnou z uvedených položek, jen zobrazíme 
stav studia. Je třeba, aby v seznamu (např. studentů na předmětu) byl zobrazen počet 
záznamů odpovídajících skutečnému počtu studentů na předmětu, i když některé 
záznamy budou místo jména, příjmení a dalších položek obsahovat jen: „student má 
přerušené studium“ resp. „student již nebo ještě nestuduje“. Přidáme vysvětlení (bublinu), 
že toto zobrazení požaduje škola z důvodu GDPR. 
 
Student o jiném studentovi nesmí ve webové stránce vidět osobní číslo studenta. Pro 
technické účely (např. v odkazech URL) použít lze.  
 
Je třeba pamatovat na to, že data se nejen zobrazují na portále, ale dají se z portálu i 
exportovat nebo tisknout a dají se také stahovat pomocí modulu webových služeb 
(https://stag-ws.zcu.cz). Bude třeba i na těchto místech ošetřit, aby student viděl jen 

https://stag-ws.zcu.cz/


studující studenty a jen povolené položky. Tento dokument se zabývá zobrazením 
osobních dat pouze ve webovém rozhraní portálu IS/STAG. 
 

Technické řešení 

 
Řešení musí být takové, aby neomezovalo jiné školy používající IS/STAG a aby umožnilo 
ostatním školám i jiné nastavení a případně změnu. Tj. potřebujeme univerzálnější řešení 
problému, nikoliv napevno naprogramovat, co se ukáže a co nikoliv. 
 
Zavedeme parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY, zda student smí vidět studenty na 
objektech všechny nebo jen ty, se kterými studuje. Pokud bude parametr nastaven, že jen 
ty, se kterými studuje, tak u všech výpisů studentů na objektech (předmět, rozvrhová akce 
atd.) budeme testovat, zda uživatel (student, který si stránku prohlíží) je v právě 
vypisovaném seznamu uveden jako student. Pokud není, tak mu seznam studentů 
nezobrazíme. 
 
Do detailu výpisu osoby v Prohlížení – Studenti přidáme školní e-mail studenta. 
 
Zavedeme parametr GDPR_ST_ST_POLOZKY, kterým si každá škola bude moci stanovit, 
které položky se smí studentovi o jiném studentovi zobrazovat. Do parametru bude možno 
zadat X písmen, kde každé písmeno bude reprezentovat jednu popisnou položku (např. 
„Jméno“). Při zobrazování seznamu studentů nebo detailu studenta jinému studentovi se 
zobrazí jen ty položky, jejichž písmenka budou v parametru obsažena. 
 
Zavedeme parametr GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA, kde bude možno zadat několik 
písmenek, kde: S = studující, P = přerušení, N = nestudující. A podle nastavení parametru 
budeme určovat, jací studenti se mají studentovi zobrazovat a o kterých jen vypíšeme 
jejich stav bez dalších údajů. 
 
Zavedeme parametr GDPR_ST_ST_VYHLEDAVANI, zda student smí vyhledávat studenty 
(Prohlížení-Studenti) a zda k nim může vidět i jejich objekty (předměty, rozvrh atd.).  

 Smí vidět všechny studenty i s objekty (předměty, rozvrh). 

 Smí vidět všechny studenty, ale bez objektů (předměty, rozvrh). 

 Nesmí vyhledávat studenty. 
K tomu se vztahuje předchozí parametr, který určuje stav studenta, ve kterém může být, 
aby byl viděn. 
 
Podle nastavení parametrů data zobrazovat nebo nezobrazovat. 
 
Přidat na příjmení studenta proklik na Prohlížení-Studenti tam, kde to nyní neumožňujeme. 
 



Kterých obrazovek se tato změna dotýká a co bude konkrétně pro ZČU 
řešeno 

 
Semestrální práce 
 

 
 Na příjmení dát proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA ukazovat jen studenty 
v možných stavech, jinak ukázat jen stav bez ostatních údajů. 

 

 
 Na příjmení dát proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA ukazovat jen studenty 
v možných stavech, jinak ukázat jen stav bez ostatních údajů. 



Témata VŠKP 
 

 
 Na příjmení dát proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Pokud je parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY nastaven, že student smí 
vidět jen studenty se kterými společně studuje, tak zkontrolovat, že uživatel má 
daný objekt zapsaný. Jinak seznam studentů nezobrazovat. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta, forma studia, číslo 
oboru, název oboru. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA ukazovat jen studenty 
v možných stavech, jinak ukázat jen stav bez ostatních údajů. 

 
Studenti předmětu 
 

 
 Na příjmení zachovat proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Pokud je parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY nastaven, že student smí 
vidět jen studenty se kterými společně studuje, tak zkontrolovat, že uživatel má 
daný objekt zapsaný. Jinak seznam studentů nezobrazovat. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta, forma studia, obor / 
kombinace, stav studia, místo studia, individuální studijní plán, o kolikátý 
zápis předmětu se jedná, doba výjezdu, uznaná doba rodičovství. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA ukazovat jen studenty 
v možných stavech, jinak ukázat jen stav bez ostatních údajů. 

 



Studenti rozvrhové akce 
 

 
 Na příjmení zachovat proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Pokud je parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY nastaven, že student smí 
vidět jen studenty se kterými společně studuje, tak zkontrolovat, že uživatel má 
daný objekt zapsaný. Jinak seznam studentů nezobrazovat. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta, forma studia, obor / 
kombinace, stav studia, místo studia, individuální studijní plán, doba výjezdu, 
uznaná doba rodičovství. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA ukazovat jen studenty 
v možných stavech, jinak ukázat jen stav bez ostatních údajů. 

 
Studenti zkouškového termínu 
 

 
 Na příjmení zachovat proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Pokud je parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY nastaven, že student smí 
vidět jen studenty se kterými společně studuje, tak zkontrolovat, že uživatel má 
daný objekt zapsaný. Jinak seznam studentů nezobrazovat. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta, forma studia, obor / 
kombinace, individuální studijní plán, o kolikátý zápis předmětu se jedná, 
počet registrací, splnění prerekvizit, získaný zápočet, předchozí termíny. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA ukazovat jen studenty 
v možných stavech, jinak ukázat jen stav bez ostatních údajů. 

 



Učitel a jeho zkouškové termíny 
 

 
 Na příjmení zachovat proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Pokud je parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY nastaven, že student smí 
vidět jen studenty se kterými společně studuje, tak zkontrolovat, že uživatel má 
daný objekt zapsaný. Jinak seznam studentů nezobrazovat. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta, forma studia, obor / 
kombinace, individuální studijní plán, počet registrací, splnění prerekvizit, 
získaný zápočet, předchozí termíny. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA ukazovat jen studenty 
v možných stavech, jinak ukázat jen stav bez ostatních údajů. 

 
Učitel a jeho VŠKP 
 

 
 Proklik na osobu přesuneme na příjmení studenta. 

 Pokud již práce prošla obhajobou, zobrazíme i údaje o studentovi. Pokud práce 
ještě neprošla obhajobou a parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY je nastaven 
tak, že student smí vidět jen studenty se kterými společně studuje, tak studenta 
nezobrazovat. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta. 
 



Kroužky 
 

 
 Na příjmení zachovat proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Pokud je parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY nastaven, že student smí 
vidět jen studenty se kterými společně studuje, tak zkontrolovat, že uživatel má 
daný objekt zapsaný. Jinak seznam studentů nezobrazovat. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta, forma studia, obor / 
kombinace. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA ukazovat jen studenty 
v možných stavech, jinak ukázat jen stav bez ostatních údajů. 

 
VŠKP 
 

 
 Proklik na osobu přesuneme na příjmení studenta. 

 Pokud již práce prošla obhajobou, zobrazíme i údaje o studentovi. Pokud práce 
ještě neprošla obhajobou a parametr GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY je nastaven 
tak, že student smí vidět jen studenty se kterými společně studuje, tak studenta 
nezobrazovat. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta. 
 



Studenti 
 

 
 Do detailu výpisu přidáme položku: školní e-mail studenta. 

 Pokud se na stránku dívá student sám na sebe, tak vidí všechno. 

 Pokud parametr GDPR_ST_ST_VYHLEDAVANI zakazuje vidět studenty, tak 
nezobrazovat. Pokud parametr GDPR_ST_ST_VYHLEDAVANI dovoluje 
zobrazovat, tak se podívat, zda student má stav odpovídající nastavení parametru 
GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA, jinak zobrazit jen stav a žádné další údaje. Pokud 
parametr GDPR_ST_ST_VYHLEDAVANI dovoluje zobrazit i objekty studenta, tak 
zpřístupnit záložky „Předměty“ a „Rozvrh“. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o V seznamu pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta, forma 
studia, obor / kombinace, stav studia, místo studia.  

o Ve výpisu detailu pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta, 
forma studia, obor / kombinace,  studijní referentka. 

 
Průnik časů 
 

 
 Tato obrazovka neumožňuje další osoby přidávat, zobrazuje jen osoby, které si 

uživatel přidal do seznamu v jiných obrazovkách. Není tedy třeba řešit, zda někoho 
z nich nemá vidět, to zabezpečily ostatní obrazovky. 

 Na příjmení umožníme proklik na osobu do Prohlížení – Studenti. 

 Dle nastavení parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazovat jen požadované 
položky popisující cizího studenta. 

o Pro ZČU jsou zde navíc položky: osobní číslo studenta. 
 



Co bude tedy třeba udělat 

 

 Analýza + schůzky. [18 hodin] - Hotovo. 

 Zavedeme 4 nové popsané parametry [3 hodiny] 

 Do detailu výpisu osoby v Prohlížení – Studenti přidáme položku školní e-mail 
studenta: nvl(STUDENTI.EMAIL, ORION.USERNAME||doménou). [1 hodina] 

 Na 8 místech budeme testovat jak je nastaven parametr 
GDPR_ST_ST_VIDET_OBJEKTY a pokud se mají studentovi zobrazit jen studenti 
na objektech, které spolu studují, tak testovat, zda je student u daného objektu 
uveden. [6 + 8 x 1 hodina] 

 Na 13 místech u X položek testovat, zda se daná položka má dle nastavení 
parametru GDPR_ST_ST_POLOZKY zobrazit nebo nikoliv. [13 x 2 hodiny] 

 Na 9 místech testovat stav zobrazovaného studenta versus nastavení parametru 
GDPR_ST_ST_STAV_STUDIA a případně místo položek vypsat jen stav studenta. 
[9 x 1 hodina] 

 Na 1 místu testovat nastavení parametru GDPR_ST_ST_VYHLEDAVANI a podle 
toho: zobrazovat studenty nebo nezobrazovat studenty nebo zobrazovat jen stav 
studia. A podle nastavení parametru zobrazit nebo nezobrazovat záložky 
„Předměty“ a „Rozvrh“. [4 hodiny] 

 Na 6 místech provést proklik na Prohlížení-Studenti. [6 x 0,5 hodiny] 
 
CELKEM zbývá = 60 hodin. 


