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Vážení a milí administrátoři IS/STAG!
Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru. Obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu.
Zároveň bychom vás chtěli informovat, že jsme začali práce na změně terminologie v oblasti studijních
programů a oborů. Vzhledem k tomu, že souběh staré a nové terminologie může ze zákona trvat až do roku
2026, budeme muset na většině míst používat starou a novou terminologii zároveň. Jen tam, kde se budeme
přesně vědět že jde o nové akreditace nebo naopak o akreditace dle starého zákona, tam bude možno mít
terminologii zcela jednoznačnou. V tabulce níže je uveden přehled původní a nové terminologie. Podrobně se
této problematice budeme věnovat na letošním dubnovém semináři administrátorů IS/STAG. Pozvánka na
něj spolu s dalšími informacemi vám bude rozeslána v první polovině února.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.01.2019 - 27.1.2019 (BUILD 190127)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
Globální
Vylepšení přihlašování přes SAML/Shibboleth - v případě, že portálový server má více DNS aliasů, je
připravena úprava, která umí migrovat přihlášení přes SAML/Shibboleth mezi těmito aliasy
RT 285144 - Hromadné posílání e-mailů (S028)
do skupiny Uchazeči o studium doplněna položka "kolo přijímacího řízení". Doplněno do filtru i výpisu
přijímacích oborů.
RT 296195 - Vizualizace studentova studia (S081)
V případě modulárního studia, když student nemá žádný modul vybrán, zobrazí mu aplikace jasné
upozornění. Dříve sama předvybrala první z modulů, což nebylo rozumné. Nyní si jej student vybere hned
od začátku.
RT 293520 - Prostupnost studiem
Programy - umožněn přístup přes CleanURL (vyhledávání dle id studijního programu)
RT 295219 - Program předmětu (S026)
zvětšen prostor pro URL literatury na 1000 znaků.
RT 294594 - ECTS mobility
do výjezdů a příjezdů doplněna položka 'Emergency kontakt' a dále zapracován parametr
ECTS_LA_POVINNY_EMERGE_KONTAKT. Položka 'Emergency kontakt' se bude zobrazovat na LA a CHLA.

Globální
Do prostoru rozvrhové akce lze vložit termín libovolného předmětu, pokud je zkoušející shodný s učitelem
rozvrhové akce
RT 295124 - Epřihláška
Změna terminologie obor/specializace

WINDOWS KLIENT
RT 295211 - PZ0010 (3.34) Přidání položky
Přidání položky datum_vymereni
RT 295924 - PJ0040 (2.43) Možnost přiřazení aktivity k předmětu
Možnost přiřazení aktivity k předmětu
RT 295508 - PZ0020 (3.32) Kontrola seznamu studentů
Pro zadávání studentů k předpisu z textového seznamu je nyní nastavená kontrola, zda již student k
předpisu není přiřazen. Kontrolu lze vypnout.
RT 273975 - Z_ZZ_TEX (19.21) Doplněn parametr sestavy
Pomocí parametru Třídění předmětů je možno třídit buď dle pořadí státnic nebo abecedně podle názvu
předmětu
RT 296862 - SL0010 (3.40) Změna délky a názvu položek
Zvětšena délka položky Zkratka segmentů, změněny nadpisy položek cisoboru, specializace. skupina
segmentů

DATABÁZE
RT 290843 - Parametr MOODLE_NOVA_APLIKACE
Přidání dočasného parametru MOODLE_NOVA_APLIKACE, který zapne použití nové části aplikace pro
správu moodle kurzů. Parametr slouží pro přechodné období, kdy budou používány stará i nová verze
aplikace.
RT 295211 - Nová polozka pz_predpisy.datum_vymereni
Nová polozka pz_predpisy.datum_vymereni
RT 292947 - Úprava UK tab. EL_AKT_VAZBY
Úprava UK tab. EL_AKT_VAZBY
RT 295211 - Změna package pg_pzdo
Při zadané hodnotě datum_vymerení u předpisu vložení tohoto data do položky datum_vystavení v rozpisu
plateb
RT 296328 - Nový tisk přihlášek
nastavení param. NOVE_TISKY - Přidání písmene E do parametru NOVE_TISKY, pokud tak ještě není
nastaven - přechod na novou reportovací technologii
RT 280236 - Změna převodu studentů ECTS
Pro referentku s pracovištěm REK umožněn přístup ke všem studentům (chování sjednoceno s evidenční
kartou studenta)
RT 292947 - Úprava UK tab. EL_AKT_VAZBY
Úprava UK tab. EL_AKT_VAZBY
RT 293358 - Možnost vložení lib. termínu k akci pro učitele
Možnost vložení lib. termínu k akci pro učitele
RT 281395 - Nové položky do tab. cis_pracovist
Nové položky do tab. cis_pracovist
RT 275747 - HK
položka HOD_ZA_SEM_KOMB_FORMA - HK - položka Počet hodin za semestr v kombinované formě studia
RT 294594 - Nová položka EMERGENCY_KONTAKT do stvy a sps
Nová položka EMERGENCY_KONTAKT do stvy a sps

RT 296862 - Zvětšení položky sesp.zkratka
Zvětšení položky sesp.zkratka
RT 292257 - Nová doména VARIABILNI_SYMBOL
Nová doména VARIABILNI_SYMBOL
RT 294899 - Nová tabulka EVA_POCTY_NEZODPOV_TVRZ
Nová tabulka EVA_POCTY_NEZODPOV_TVRZ

PORTÁL - CHYBY
RT 296888 - Prohlížení/Studenti/Předměty
oprava v zpracování odkazu na stránku.
RT 296871 - Vizualizace studentova studia
chybně zobrazený nutný počet kreditů k absolvování studia u víceoborových studií (kombinací). Opraveno.
RT 296490 - Epřihláška - Info a platba
oprava zobrazování informace o odesílaných emailech
RT 296400 - Vizualizace v Prohlížení
posunutý první řádek s popisem bloku u segmentu
RT 296600 - Epřihláška - Soubory studentů
oprava chování aplikace při nestandardním nastavení práv
RT 296253 - Vypisovani terminu
pokus o vlozeni terminu do grupy s jiz neexistujicim terminem - osetreno.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 295854 - Absolvent
při změně programu, oboru nedělat nic - Absolvent - při změně programu, oboru nedělat nic
RT 295219 - Zvětšení položky cis_liter.url
Zvětšení položky cis_liter.url
RT 294529 - Nový parametr LIMIT_DNU_SPLNENI_SZZ
Nový parametr LIMIT_DNU_SPLNENI_SZZ udávající počet dnů, které má student k dispozici pro splnění
SZZ ode dne splnění stud. povinností
RT 296936 - Parametr AUTOMAT_ZNAMKA_Z_BODY ne pro státnice
Parametr AUTOMAT_ZNAMKA_Z_BODY vyřazen pro státnice a obhajoby

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 296243, 296263 - EPR-ZSZZ (3.91) rollback Zápisu SZZ a ZapSZZInput pro web podle
RT#296243,296263
rollback Zápisu SZZ a ZapSZZInput pro web podle RT#296243,296263
RT 295211 - PZ0020 (3.30) Zobrazení nové položky
U předpisu zobrazena nová položka datum_vymereni.
RT 291790 - ZAPSZZINPUT (6.42) oprava bugu podle RT#291790
oprava bugu podle RT#291790
RT 296474 - EL0010 (2.04) Oprava dotazu
sloupce bez aliasu - Oprava dotazu - sloupce bez aliasu
RT 296636 - AN0030 (4.71) Oprava kopírování tématu VŠKP
Při kopírování rámcového tématu je třeba kopírovat text zadaný studentem.
RT 232130 - SL0010 (3.39) Oprava zobrazování segmentů
Oprava zobrazování segmentů pokud k programu neexistuje žádný studijní plán.

RT 296937 - AN0030 (4.72) Oprava výběru kopírovaného tématu
Oprava výběru kopírovaného tématu

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 295924 - EL0010 (2.03) Položka Přij. pro nastavení možnosti přiřadit aktivitu k PŘ
Položka Přij. pro nastavení možnosti přiřadit aktivitu k PŘ
RT 295211 - PZ0020 (3.31) Změna nadpisu
Změna nadpisu položky Datum vyměření na Datum vystavení, aby to odpovídalo formuláři PZ0030.
RT 295211 - PZ0010 (3.35) Změna nadpisu
Změna nadpisu položky Datum vyměření na Datum vystavení, aby to odpovídalo formuláři PZ0030.
RT 295219 - PM0060 (2.28) Zvětšení délky položky
Zvětšení délky položky URL u literatury.
RT 291879 - PJ0015 (2.33) Změna délky a názvu položek
Změna délky položky cisoboru a změna názvů položek cisoboru a specializace.
RT 294529 - ES0010 (11.95) Nová položka Mezní termín SZZ
Nová položka Mezní termín SZZ udává datum, do kterého musí student splnit předměty SZZ (pokud je
nastaven parametr LIMIT_DNU_SPLNENI_SZZ a student má vyplněné D. splnění)
RT 291879 - PJ0025 (4.03) Změna délky a zrušení položky
Změna délky položky cisoboru, změna nadpisu položek cisoboru a specializace, zrušení položky
celozivotni_vzdelavani.
RT 291879 - PJ0020 (2.81) Změna názvů položek
Změna názvů položek cisoboru a specializace
RT 295862 - SL0040 (1.36) Změna délky a názvu položek
Zvětšení délky položky Zkratka segmentu a změna nadpisů položek cisoboru a specializace.
RT 254999 - SS0020 (1.16) Přidána položka Lhůta
Přidána položka Lhůta

