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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. Pokud
máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, pokud nám je pošlete.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 03.05.2019 - 12.05.2019 (BUILD 190512)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
RT 289763 - Uznávání předmětů
zaveden parametr ZADOST_UZN_PREDM_VYJADR_GARANT.
RT 299595 - Tisk přihlášek
možnost vynechání tisku stran 2, 3 a 4
RT 282545 - Výsledky studia (S012)
Doplněna možnost zobrazení poznámky pro studenta.
Globální - Podpora výuky
Oprava chování v případě použití validátoru semestrálních prací a odevzdání příliš velkého souboru
Globální
Úpravy pro běh aplikace na nové platformě
Globální - Epřihláška
Úpravy pro běh aplikace na nové platformě
Globální - Podpora výuky
Úpravy pro běh aplikace na nové platformě
RT 302587 - Umožněna synchronizace pouze kurzů pro přijímačky
aby šly synchronizovat častěji a rychleji. V portletu pro správu externích systémů.
Globální
Úprava/Oprava chování serveru Apache Tomcat k připonením, která už dlouhou dobu nejsou aktivní (zabírala
hodně paměti). Experimentální úprava, související s podporou protokolu HTTP/2

WINDOWS KLIENT
RT 302757 - PM0060 (2.29) Změna nabízení literatury z číselníku
Z tabulky cis_liter je nabízena i literatura, u které je v položce zkontrolovano nastaveno N.
RT 301868 - ES0010 (11.99) Poznámka pro studenta, údaje o kartě
Možnost vložit k ročnímu záznamu poznámku pro studenta, která se mu zobrazí v portálu (bude funkční v další
verzi portálu). Na záložce Os. údaje přibyla Karta, kde se zobrazují informace o kartě studenta (naplnění daty je
v režii jednotlivých škol).

DATABÁZE
RT 282545 - Nová položka svr.POZN_PRO_STUDENTA
Nová položka svr.POZN_PRO_STUDENTA - RT UTB
RT 294788 - Doplnění domény typ_osoby_dp
Doplnění domény typ_osoby_dp o hodnotu: garant studijního oboru / programu

RT 180336 - Nové položky tabulky bloky
Nové položky tabulky bloky - MAX_KRED_SEMESTR a MAX_PREDMETU_SEMESTR
RT 300089 - Nový par. ECTS_SML_CO_POROVNAVAT
Nový parametr ECTS_SML_CO_POROVNAVAT
RT 301868 - Nové položky tab. orion
Nové položky tabulky orion
RT 303050 - Nové položky do tab. praxí
Nové položky do tabulek praxí
RT 289763 - Nový par. ZADOST_UZN_PREDM_VYJADR_GARANT
Nový parametr ZADOST_UZN_PREDM_VYJADR_GARANT

PORTÁL - CHYBY
RT 301217 - Tisk přihlášek
tisk návrhu zkušební komise, jen pokud jsou nastaveny parametry přijímacího řízení
RT 303007 - Vizualizace padala pokud nebyly pojmenované moduly
Pokud fakulta vytvořila studijní plán s moduly, jejichž název nebyl uveden, padal modul vizualizace. Opraveno.
RT 302607, 296605 - Židlohodiny
odstranění dvojího účtování v případě zkoušky konané v rámci rozvrhové akce
RT 302718 - ECTS příjezdy
občasné zobrazení možnosti zadání cizí školy mimo číselník.
RT 298956 - ECTS výjezdy
drobnost v zobrazení.
RT 300908 - Vypisovaání termínů
oprava přednastavení hodnot termínu při vkládání nového předmětu k skupinovému termínu.

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 302565 - Z_ZZ_TEX (19.23) Oprava v podmínce hlavního selectu sestavy
podmínka pro rok_platnosti
RT 302749 - Z_ZZ_TEX (19.24) Oprava podmínky
Oprava podmínky pro STVR.rok_platnosti

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 294788 - AN0030 (4.79) Zvětšení domény
Zvětšení domény typ_osoby_dp a z toho plynoucí zvětšení položky typ_osoby (tabulka abn_dp_osoby).
RT 299474 - AN0030 (4.78) Změna zobrazení položky
Velikost souboru VŠKP se zobrazuje v MB místo dřívějších kB.

Borec nakonec
Ostatně nikde, pokračoval profesor Vlk rychle s noblesou muže, který je prost ješitnosti, není řečeno, že by
Lízinka musela popravovat. Třeba se po maturitě věnuje teorii. Ale ani kdyby byla výkonnou katyní, nemůže po ní
dnes už nikdo chtít, aby snad někoho trhala kleštěmi nebo lámala kolem. Bude vykonávat výhradně tresty, které
jsou v kulturním světě uzákoněny. Pominu-li zastřelení, vyhrazené už tradičně vojákům, je to v Evropě všeho
všudy garota, gilotina a provaz. Amerika vyšla předem katyním vstříc, když začala popravovat elektřinou a
plynem, na něž jsou ženy – pokračoval profesor Vlk, obraceje se k paní Tachecí, – zvyklé z každé moderní
kuchyně. Lze říci, že popravčí dává dnes pracovní oděv do čistírny mnohem řidčeji než dělník montérky.
Pavel Kohout, Katyně

