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Vážení a milí administrátoři IS/STAG!
Dostáváte do rukou malé jubilejní číslo našeho newsletteru: DESET (10) - ne každý má 10 newsletterů! 10
Newsletterů, to už je malá tradice. Obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu. Pokud máte k formě
nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, pokud nám je pošlete.

CO BYSTE CHTĚLI MÍT VE STAGU?
Pod záštitou MUNI (konkrétně pod vedením Ing. Jitky Brandejsové) začala příprava CRP 2020 na další rozvoj
informačních systémů na jednotlivých školách. Právě teď je ta správná chvíle oslovit na vaší škole lidi
zodpovědné za přípravu tohoto projektu s případnými náměty pro rozvoj IS/STAG v roce 2020.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.05.2019 - 27.05.2019 (BUILD 190527)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
RT 292991 - Praxe
nahrávání souborů, záměna souboru studentem, hodnocení učitelem
RT 301197 - ECTS Výjezdy
Smlouvy - zavedena možnost definovat více typů studia, na které se vztahuje podmínka.
RT 294585 - Prostupnost studiem (S072)
při nastavení nového parametru PROSTUPNOST_DOKT_ZMENA_FORMY se pro doktorandské studium ve
statistikách ignorují změny formy studia, pro začátek studia se pracuje s prvním os. číslem a konec
studia se vyhodnocuje dle údajů u posledního roku posledního os. čísla, celá řada os. čísel daných
změnou formy se vnímá jako jedno studium a započítává se tedy do statistik pouze jednou.
RT 294899
Optimalizace zjišťování toho, zda studenta po přihlášení přesměrovat do modulu hodnocení kvality výuky
RT 299834 - ECTS výjezdy, TORBM
nyní se u názvů cizích škol zobrazuje i město školy a stát školy.
RT 272991 - Praxe
zobrazení adresy zvoleného / přiděleného místa praxe praktikantovi
RT 303436 - Webové služby
Přenos i data konání testu z Moodle do IS/STAG
RT 302827 - Webové služby
Do výstupu WS 'getGarant_ProgramOborByRC' přidány tři nové sloupce: osoba_Garant_Platnost,
osoba_Garant_Vykazovan, osoba_Garant_Program_Typ. Pro účely rozpoznání toho, zda daný
program/obor je v aktuální okamžik platný, vykazovaný a jaký je typ studijního programu.
RT 303263 - Simulace přesunu výuky
Při náročnější simulaci docházelo k vypršení přiděleného času na simulaci, proto byla tato doba
navýšena. Zároveň došlo k omezení počtu současně spuštěných simulací. Dále bylo vylepšeno ukládání
místností a načítání výsledků dříve spuštěných simulací.
RT 272991 - Správa praxí
vylepšena správa účastníků praxí (např. filtrování)
RT 303173 - Zápis na státnicové termíny
případné omezení viditelnosti seznamu stud. na termínu pro studenty bylo rozšířeno i na tento seznam.

RT 272991 - Správa praxí
hromadné přiřazování studentů na praxe a hromadné přiřazování škol studentům, vkládání souborů,
návrhy na školy
RT 300898 - Prohlížení/Studenti/Info
zobrazování pouze aktuálních oborů studenta.
RT 302604 - Podpora výuky - Zobrazení členů studijní skupiny
Všichni členové studijní skupiny si mohou zobrazit, jaká data v této skupině spravují.
Globální - Webové služby
Oprava problému s využitím paměti při synchronizaci opravdu velkého množství Moodle kurzů
RT 302367 - Webové služby - Další vývoj napojení na externí systém hromadné
korespondence
Nově podpora možnosti přímo přenést výsledné vygenerované PDF soubory do spisové služby.

WINDOWS KLIENT
RT 281099 - Z_SP_TEX (6.29) Nový parametr sestavy
Doplněn parametr Předmět má výuku
RT 299832 - AN0040 (4.12) Přidána záložka
Přidána nová záložka Joint-degree, kde je
ABN_ABSOLVENTI_PARTNERI

možné

zadávat

a

upravovat

položky

tabulky

RT 303620, 303752 - Z_ZZ_TEX (19.25) Optimalizace generování
Přidán parametr Akademický rok - zrychlení generování výstupu
RT 301417 - SS0010 (1.16) Nové položky
Přidány položky týkající se elektronického podpisu
RT 301347 - HK0010 (1.30) Nové položky
Přidány položky pro elektronický podpis

DATABÁZE
RT 303003, 303207 - HK-opravy generování
Doplnění položky VEDOUCI_VSKP pro seznam doktorandů
RT 272991 - Praxe
trigger na kontrolu počtu míst na aprobaci - Trigger BIUR_PX_PRAXE_UCASTNICI, který při přiřazování
praktikanta k místu praxe kontroluje, zda je volná kapacita pro jeho aprobace.
RT 303050 - Nová položka
Přidání položky px_misto_navrh.fakultni
RT 300849 - Nové parametry
Nové parametry VKP_ZADANI_TISK_TEXT_POD razítko a nadpis
RT 294585 - Úprava MV_STUDENTI_UBYTKY
Pro doktorandské studium se ignorují změny formy studia a pro začátek studia se pracuje s prvním os.
číslem a konec studia se vyhodnocuje dle posledního os. čísla. Platí při nastaveném parametru
PROSTUPNOST_DOKT_ZMENA_FORMY.
RT 300897 - HK0090 pro roli Management
Menu, granty pro portálovou roli
RT 303590 - Úprava parametru
Úprava parametru hk_web
RT 303590 - Nový parametr
Nový parametr hk_marbes_url
RT 303584 - Nový parametr
Nový parametr vyporadani_studenta_url
RT 301199 - Nová_položka
Nová_položka SPIS_TYPY_DOKUMENTU.ZASLAT_DO_ESS_NEPODEPSANE

RT 299672 - Nová položka
Nová položka cis_liter.doi
RT 301347 - Nové parametry
Parametry pro elektronický podpis

PORTÁL - CHYBY
RT 301631 - Grafické přehledy počtu osob (S059)
portlet havaroval, pokud uživatel použil zobrazení grafů v portletu Garant oboru a poté byla v Grafických
přehledech použia entita "Studijní program" na ose X.
RT 303596 - Oprava portletu Prohlížení
Nepočítal s příliš dlouhým akademickým rokem (20+ měsíců) v kalendáři - opraveno.
RT 303398, 303397 - Hromadné posílání e-mailů (S028)
nešlo posílat e-maily.
RT 303053 - Prohlížení kvalifikačních prací
za určitých okolností špatné řazení podle data obhajoby.
RT 302093 - Oprava portletu S031 (Stipendia studenta)
Byl špatně vypsaný popis stavu studenta v portletu se stavem stipendií v případě anglické jazykové
verze

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
Globální - Webové služby
Upraveno logování modulu WS, aby tolik nezaplňoval log soubory

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 302143 - HK-akreditační položky
HK-akreditační položky pro Seznam studentů obecný

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 303448 - ZAPSZZJU (20.02) Oprava tisku
Oprava tisku členů zkušební komise podle
RT 303387 - AN0030 (4.82) Oprava zadání vedoucího VŠKP
Oprava kontroly vedoucího VŠKP při kopírování VŠKP z "Podkladu".
RT 303598 - SY0150 (3.10) Oprava prohlížení kalendáře
Oprava - při prohlížení kalendáře pro jakýkoliv rok se nemění rok zadaný pro generování nového
kalendáře.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 299747 - AN0030 (4.80) Změna zobrazení položky
Změna zobrazení velikosti souboru VŠKP (přepočet na MB nebo kB)
RT 303160 - ES0080 (2.39) Změna výběru přijímacího oboru.
Změna výběru přijímacího oboru - nabízejí se pouze aktuální přijímací obory. Původní výběr ukazoval
všechny st. programy.
RT 303258 - RA0010 (4.26) Změna délek položek v LOV
Změna délek položek kodsp_i a cisoboru v LOV na záložce Zakázané akce
RT 302605 - ZAPISSZZ (21.43) Úprava tisku pro ZČU
Úprava podpisu zkoušejícího pro ZČU podle
RT 302605 - EPR-ZSZZ (3.94) Úprava tisku pro ZČU
Úprava podpisu zkoušejícího pro ZČU na ZapSZZ

Borec nakonec
"Slepé střevo není to pravé," prohlásil Angličan s autoritativní bodrostí. "Jestli máš něco se slepým střevem,
tak ti ho vyříznem, a než se naděješ, už zase normálně kroutíš. Ale když k nám přijdeš, že tě bolí játra,
můžeš nás tahat za nos celé týdny. Abys rozuměl, játra, to je pro nás velikánská, ošklivá záhada. Jestli jsi
někdy jedl játra, víš, co tím myslím. V současné době je nám prakticky jasné, že játra existují, a máme
poměrně slušnou představu o tom, jak fungují, když fungují, jak fungovat mají. Ale jinak tápeme v
temnotách. Nakonec, co to je, taková játra? Můj táta například umřel na rakovinu jater a přitom celý život
nevěděl, co to je být nemocný, až ho to znenadání sklátilo. Nikdy ho nic nebolelo. Jistým způsobem toho
lituji, protože jsem ho nenáviděl. Zato matku jsem miloval až zvrhle - to víš, oidipáček."
"A co vy tady vůbec jako Angličan děláte, takhle služebně?" zvídal Yossarian.
Důstojník se zasmál. "To ti vysvětlím zítra ráno, až se na tebe přijdu zase podívat. A ten pitomý pytlík
s ledem zahoď, nebo nám tu umřeš na zánět plic."
Yossarian už ho nikdy neviděl. To bylo na doktorech v nemocnici snad nejsympatičtější - ani jediný z nich se
u něho neobjevil dvakrát. Přišli, odešli, a jako by se po nich země slehla. Místo toho anglického praktikanta k
němu příštího rána přišla skupina lékařů, které nikdy předtím neviděl, a ptali se ho, co dělá jeho slepé
střevo.
"Slepé střevo mám v pořádku," informoval je Yossarian. "Ten včerejší doktor říkal, že jsou to játra."
"Třeba to jsou opravdu játra," usoudil bělovlasý důstojník, který tu suitu vedl. "Jak vypadá krevní obraz?"
"Žádný mu nedělali."
"Ať mu ho tedy ihned udělají. U pacienta v takovémhle stavu nemůžeme nic riskovat. Musíme se krýt, kdyby
nám tady umřel." Poznamenal si něco do zápisníku a pak se obrátil na Yossariana: "Ten pytlík s ledem si
zatím nechtě. Je to velmi důležité."
"Já ale žádný pytlík s ledem nemám."
"Tak si nějaký sežeňte. Přece tady někde musí být pytlík s ledem.
Joseph Heller, Hlava XXII

