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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. A
připomínáme, že pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, pokud nám je pošlete.

SEMINÁŘ IS/STAG - JARO 2019
Seminář se tento rok uskuteční v hotelu Rusava v obci stejného jména v údolí říčky Rusavy (jak jinak) v
severozápadní části Hostýnských vrchů. Proběhne od 24. do 26. dubna 2019, což je o týden dříve
nežli bývá u této akce zvykem.
Zahájení semináře bude 24.4.2019 ve 13:00 hodin a jeho ukončení poslední den obědem. Seminář je
zaměřen především pro administrátory IS/STAG. Rádi uvítáme i další účastníky, ale je potřeba počítat s tím,
že program a zejména používaná terminologie bude určena pro administrátory.
Rámcový program semináře bude podle probíraných témat následující:
24.4.2019 - přehled novinek za poslední rok
25.4.2019 - technologické a komerční přednášky
26.4.2019 - připravované změny a výhledy do budoucna
Detailní rozvržení programu semináře zašleme v pokynech k semináři jednotlivým účastníkům na jejich
emailové adresy. Rádi bychom uvítali příspěvky do programu semináře z vašich pracovišť. Máte-li náměty do
programu nebo chcete-li představit své konkrétní produkty, prosím, ozvěte se nám.
Přihlášení na seminář proveďte na www stránce:
https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/Seminar_2019.html
Mezní termín pro přihlášení na seminář i pro zařazení vašich příspěvků je 7. duben 2019.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.02.2019 - 26.02.2019 (BUILD 190226)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
RT 298911 - Optimalizace tabulek ORION a ORION_UCITELE
Přidán unikátní klíč nad sloupec USERNAME - konkrétně bez ohledu na velikost písmen, tj. nad funkci
LOWER(USERNAME). Na většině škol bez problémů (už bylo dávno), prosím o kontrolu (či o pozornost při
sledování) na školách JČU, UPOL, OSU - kde byly nějaké duplicitní záznamy (pouze tabulka ORION - tj.
studenti).
RT 295468 - Témata kvalifikačních prací
Byla upravena hláška u témat, která jsou v procesu schvalování. Nyní je v ní přidáno, která uživatelská role
má téma schvalovat.
Globální - Epřihláška
Optimalizace některých částí aplikace
RT 298911 - Optimalizace tabulek ORION a ORION_UCITELE
Optimalizován proces přihlášení do portálu

RT 296952 - Tisk zadání VŠKP
zaveden parametr VKP_ZADANI_TISK_BEZ_OPONENTU.
RT 296898 - Tisk přihlášek
informace o platbě na první straně plné přihlášky ke studiu (zapnutí parametrem šablony 'platba')
Globální
Optimalizace Jasper reportů s použitím obrázků - optimalizace nových reportů obsahujících obrázky. Jednak
je zpracování rychlejší a méně náročné na paměť, ale výsledná PDF mohou být menší (stejné obrázky,
které se v PDF opakují, v něm již nebudou nakopírovány vícekrát)
Globální
Optimalizace některých formulářů a práce s číselníky
Globální
Optimalizace databázových dotazů a logiky po přihlášení vyučujících a role katedra - vylepšení DB dotazů a
související logiky v případě přihlášení vyučujícího a jeho vstupu do hlavních záložek portálu (Vítejte, Moje
Výuka, Zadávání známek, ...)
RT 298452 - Optimalizace modulu pro lokalizaci portálových/webových aplikací
interní modul sloužící k lokalizaci do češtiny/angličtiny byl optimalizován a významně zrychlen
Globální
Optimalizace (sloučení aplikací) - V rámci šetření výkonu, paměti i připojení k databázi byla zrušena
aplikace RozcestnikPortlet - tento portlet byl integrován přímo do aplikace StagPortletsJSR168. Veškeré
změny proběhnou pro zákazníky transparentně.
RT 298452 - Optimalizace modulu pro lokalizaci portálových/webových aplikací
interní modul sloužící k lokalizaci do češtiny/angličtiny byl optimalizován a významně zrychlen
RT 292991 - Interní poznámka
Studijní materiály - úpravy kvůli modulu Praxe
RT 284126
Hromadný e-mail, skupina Uchazeči o studium pro referentky, do filtru pro přidání doplněna možnost
vybírat více kódů rozhodnutí najednou.
RT 298141 - Interní poznámka
Tisk zadání VŠKP - přidány volby zadanidpGO, zadanidpVPK
RT 298106 - Epřihláška - Binární obraz přihlášky ve spisu
asynchronní vykonání
RT 294529 - Podmínky absolvování
přidán mezni termín pro státní závěrečnou zkoušku
RT 293190 - Epřihláška - Binární obraz přihlášky ve spisu (v případě nastavení parametru
SPIS_EPR_ELEKTRONICKY_OBRAZ)
zohlednění parametru NOVE_TISKY
Globální - Podpora výuky
Významná optimalizace - pro lepší využítí a uvolňování paměti - týká se zpracování stránek JSP, tj. situace
kolem generování HTML stránek. Několik úprav, které významně zrychlily generování některých stránek
Globální - Webservices
Aktualizace použitých knihoven - aktualizace použitých softwarových komponent. Upgrade Apache CXF z
3.2.6 na 3.3.0 a dalších závislostí
RT 292318 - Webservices - Nová služba mistnosti/getVytizeniMistnostiPracovisti
služba kopíruje již letitou službu 'getVytizeniMistnostiFakultami', ale jde až na úroveň jednotlivých
pracovišť, nikoliv fakult.
Globální
DEMO portály - optimalizace načítání ukázkových uživatelů
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

WINDOWS KLIENT
RT 296949 - SL0010 (3.42) Součty kreditů segmentů a st. plánu
K zobrazení součtu kreditů profilových a teoretických předmětů jednotlivých segmentů a studijních plánů
nebo modulů přidáno zobrazení součtu kreditů povinných předmětů
RT 256127 - G_PR_ODV (1.05) Rozšíření filtru Počty po
Volby parametru nyní jsou: společně kombinace a obory mimo kombinaci, po oborech, po kombinacích, po
oborech (bez oborů v kombinaci)
RT 256127 - G_PR_PPR (1.13) Rozšíření filtru Počty po
Volby parametru nyní jsou: společně kombinace a obory mimo kombinaci, po oborech, po kombinacích, po
oborech (bez oborů v kombinaci)
RT 298007 - OP0010 (3.77) Přidání domény
K položce cislo_a v tabulce OBORY přiřazena doména APROBACE.
RT 298331 - SL0010 (3.43) Změna zobrazení hodnot z domény
V doméně VYZNAM_PREDMETU byla upravena zkratka u jednotlivých záznamů. Ve formuláři se teď pro
lepší informaci zobrazuje tato zkratka místo původní hodnoty.

DATABÁZE
RT 274881 - Funkce pro ověření schváleného tématu
Byla přidána nová funkce FN_VSKP_TEMA_SCHVALENO, která vrací, zda je zvolené téma kvalifikační práce
již finálně schválené.
RT 298142 - Doplnění domény typ_vedouciho
vedoucí ústavu - Doplnění domény typ_vedouciho - vedoucí ústavu
RT 298111 - smazani CRO
Zruseni CRO triggeru
RT 296143 - Vytvoření ECTS přihlášky
Vytvoření přihlášky ke krátkodobému pobytu pro příjezdové studenty bez podané přihlášky
RT 298048 - Standardní položky do tab. upa_pred_mater_spoj
Standardní položky do tab. upa_pred_mater_spoj
RT 296952 - Nový parametr VKP_ZADANI_TISK_BEZ_OPONENTU
Nový parametr VKP_ZADANI_TISK_BEZ_OPONENTU

PORTÁL - CHYBY
RT 298934 - Tisková sestava Zadání VŠKP
oprava v angl. překladech.
RT 298616 - Témata kvalifikačních prací
U schváleného tématu nedošlo při přidání omezení na osobní číslo studenta k překopírování tématu do
studentského podkladu. Toto chování bylo opraveno.
RT 295159
Oprava vyhledávání podle ISBN
RT 292940, 298132 - Webservices - Několik služeb, export do XLS/XLSX
Oprava chyby u 4 služeb ( getGarant_ProgramOborByRC, getGarant_ProgramOborByUcitIdno,
getTypySouboru, getSouboryMetadata), která rozbila export dat do formátů XLS, XLSX a CSV při použití
starého REST rozhraní.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
Globální
Témata kvalifikačních prací, Upomínky - Upravení aplikací pro použití v režimu pro čtení.

Globální
Vyčištění aplikace - odebrání starých již nepoužívaných aplikací a portletů (např. stará vizualizace plánu a
studia a další)

DATABÁZE - CHYBY
RT 298234 - HK-oprava Předměty studijního plánu
HK-oprava Předměty studijního plánu
RT 298542 - HK-oprava Předměty studijního plánu
HK-oprava Předměty studijního plánu

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 298142 - Doplnění domény typ_vedouciho
vedoucí ústavu - Doplnění domény typ_vedouciho - vedoucí ústavu
RT 298331 - Úprava domény VYZNAM_PREDMETU
Úprava domény VYZNAM_PREDMETU
RT 298542 - HK-doplnění Předměty studijního plánu
HK-doplnění Předměty studijního plánu o STUDIJNI_OPORY
RT 274837 - Doplnění domény typ_oboru o U3V
Doplnění domény typ_oboru o U3V

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 298127 - ES0180 (4.02) Chybné předávání v případě grupy
Chybné předávání v případě grupy
RT 274881 - AN0030 (4.74) Možnost kopírovat pouze finálně schválené téma
Možnost kopírovat pouze finálně schválené téma
RT 296143 - ES0010 (11.97) Vytvoření přihlášky ke krátkodobému pobytu pro příjezdové
studenty bez podané přihlášky
Tlačítko ECTS - možnost vytvoření přihlášky ke krátkodobému pobytu pro příjezdové studenty bez podané
přihlášky

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 232130 - ES0070 (2.08) Změna názvů položek
Změna názvů Obor - Specializace, Specializace - Zaměření
RT 291879 - ES0041 (1.23) Změna délky a názvu položek
Změna délky položky cisoboru, změna názvu Obor - Specializace, Specializace - Zaměření
RT 291879 - ES0170 (2.09) Změna názvů položek
Změna názvů položek Obor - Specializace, Specializace - Zaměření
RT 291879 - ES0040 (1.79) Změna názvů položek
Změna názvu položek Obor - Specializace, Specializace - Zaměření
RT 291879 - ES0110 (2.09) Změna délky a názvu položek
Změna délky položek kodsp_i, cisoboru, zrušení položky celozivotni_vzdelavani, změna názvů Obor Specializace, Specializace - Zaměření
RT 275084 - Z_SK_TEX (10.19) Doplnění parametru
Doplněn parametr Datum rozhodnutí
RT 291879 - ES0120 (4.13) Změna délky a názvu položek
Změna délky položky cisoboru, změna názvů Obor - Specializace, Specializace - Zaměření

RT 291879 - ES0140 (4.08) Změna názvů položek
Změna názvu položek Obor - Specializace, Specializace - Zaměření
RT 291879 - ES0200 (2.21) Změna názvů položek
Změna názvů Obor - Specializace, Specializace - Zaměření

Borec nakonec
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe, každý je kus nějakého kontinentu, část nějaké pevniny; jestliže
moře spláchne hroudu, je Evropa menší, jako by to byl nějaký mys, jako by to byl statek tvých přátel nebo
tvůj: smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy nedávej ptát, komu
zvoní hrana. Zvoní tobě.
John Donne

