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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.

SJEDNOCENÍ PŘÍSTUPU PRO ZADÁVÁNÍ PODKLADŮ VŠ.
KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

V systému IS/STAG bylo možné zadávat podklady vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na dvou
různých místech. Studenti mohli podklady zadávat jak v portletu "Moje studium / Kvalifikační práce
(S001)" v části pro vyplnění podkladů pro zadání VŠKP, tak spolu s vyučujícími i v portletu "Moje studium /
Témata kvalifikačních prací (S056)". Proto jsme tyto dva přístupy sjednotili a vše se nově zadává pouze v
aplikaci Témata kvalifikačních prací (S056).

Část pro vyplňování podkladů pro zadání VŠKP v portletu Kvalifikační práce (S001) byla zrušena. V
navigaci aplikace Kvalifikační práce (S001) byl změněn cíl odkazu pro vyplnění podkladu a nově vede do
aplikace "Moje studium / Témata kvalifikačních prací (S056)". Studenti proto mohou k formuláři pro zadání
podkladu nadále přistupovat z aplikace Kvalifikační práce (S001). Tento přístup je možné skrýt
parametrem VKP_SKRYT_ZADAVANI_PODKLADU nastaveným na hodnotu A.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 29.06.2019 - 27.07.2019 (BUILD 190727)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Interní poznámka306627
Evaluace - Zaveden dotazník typu P pro potřeby hodnocení praxí

RT 306730
Export ÚZIS rozšířen o obory se specializovanou způsobilostí (lehce odlišná struktura XML)

RT ,  - Témata kvalifikačních prací279289 278882
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Nahrazení části pro zadávání podkladů vysokoškolských kvalifikačních prací v portletu Kvalifikační práce
(S001) odkazem do aplikace Témata kvalifikačních prací (S056).

RT ,  - Témata kvalifikačních prací300976 292581
Upravení zobrazení seznamu témat kvalifikačních prací. Práce zadaná více studentům se v seznamu
zobrazuje pouze jednou a obsahuje seznam osobních čísel studentů, kterým je zadaná. Práce typu
doplněná studentem se zobrazuje hned pod rámcovým tématem, ze kterého byla vytvořena. Rámcová
témata v seznamu nezobrazují žádné přidělené studenty, protože se tato informace nachází u témat
doplněných studentem.

RT  - Webové služby306704
Úpravy pro propojení s Moodle, především pro zákazníky se starší verzí plug-inu

RT  - Témata kvalifikačních prací303544
Omezení počtu registrovaných a přidělených témat se vztahuje vždy na témata v rámci jednoho
akademického roku. Tj. hodnoty parametrů VSKP_MAX_POCET_REGISTRACI a
VKP_MAX_POCET_PRO_STUDENTA se porovnávají pouze s počty témat se stejným akademickým rokem
zadání. Priority studentů u témat se také ovlivňují pouze v rámci jednoho akademického roku.

RT  - Zbývající povinnosti306147
zobrazení 0 jakožto počtu zbývajících kreditů v případě nekreditního systému studia

RT  - Interní poznámka306627
zavedeny úpravy ohledně dotazníku typu P (pro potřeby modulu Praxe)

RT  - Zápis na termíny306261
zaveden parametr TERM_NEDOSTAVIL_SE_JAKO_UCAST.

RT  - Epřihláška - Shrnutí291313
nová obrazovka se souhrnem základních informací před samotným podáním přihlašky

RT  - Epřihláška - Požadavky oboru257976
drobná úprava znění souhlasu s elektronickým doručením kladného rozhodnutí

RT  - Epřihláška - Osobní údaje298088
položky pro roky změněny z textových na výběr z číselníku roků

RT  - ECTS Příjezdy306398
zpřístupněny i ECTS dokumenty CHLA2 a CHLA3 pro prodloužené příjezdy.

RT  - Témata kvalifikačních prací292581
Témata typu zadané studentem a doplněné studentem se ke schválení zobrazují Garantovi specializace /
oboru podle specializace / oboru studenta, který má téma přidělené (tj. podle specializace / oboru, pro
který si téma registroval a pro který mu bylo přiděleno). Při schvalování tématu je vždy zobrazen
formulář pro přidání poznámky k tématu uživateli, který téma akutálně schvaluje.

Globální-
Interní: Aktualizace softwarových knihoven

Globální- - Webové služby
Interní: Aktualizace softwarových knihoven

Globální-
Interní: Aktualizace softwarových knihoven

RT  - Klub absolventů302354
UTB - zobrazení QR kódu na kartě absolventa

RT  - Program předmětu (S026)303122
úprava literatury - pokud titul nemá v číselníku literatury nastavený identifikátor v externím systému
(knihovním), je úprava tohoto titulu umožněna vlastníkovi záznamu (OWNER záznamu je shodný se
STAG loginem vybrané identity přihlášeného uživatele).

RT  - Garant oboru (S065)293518
pro studijní programy doplněn přímý odkaz do portletu Porovnávání QRam hodnot (S082).

RT  - Hromadné posílání e-mailů (S028)302966
do skupiny Studenti katedry (všichni) doplněni doktorandi, kteří mají v rozšiřujících informacích v ES0010
uvedeno dané pracoviště.
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RT  - Tiskové sestavy týkající se VŠKP305855
zapracován parametr TISKY_ZOBRAZOVAT_FAKULTU.

Globální- - Webové služby
Informace pro ZČU - ZČU je jediná škola, která pro přístup k modulu WS využívá přihlášení přes externí
SSO (Single Sign On) autoritu - WebAuth. Kvůli upgrade souvisejících technologií došlo k přechodu na
SSO řešení Shibboleth. Běžní uživatelé by neměli zaznamenat žádné změny, interně se pouze jedná o
změnu používaných URL odkazů v rámci samotné aplikace. Pokud některá externí aplikace odkazovala na
některou z interních URL adres aplikace (např. na /webauth/* ), nechť odkazuje na dokumentovanou
hlavní přihlašovací stránku modulu WS.

RT  - Praxe292991
upraveny pravomoce správců praxí a organizací

RT  - Program předmětu (S026)299672
doplněna položka DOI k číselníku literatury.

RT  - Udělování hodnocení304637
doplnění infa v případě nastavení parametru AUTOMAT_ZNAMKA_Z_BODY

RT  - Interní poznámka304085
rozděleno JSP pro udělování hodnocení přes předměty a RA na dvě menší JSP.

RT  - Interní poznámka294139
zavedena evidence známkování přes aplikaci pro udělování hodnocení skrze termín.

RT  - Kvalifikační práce303253
zaveden parametr VKP_TEXT_PROHLASENI_K_ODSOUHL.

Globální- - Webové služby
Úprava problémů při fungování na nové platformě s Javou 11

Globální-
Úprava problémů při fungování na nové platformě s Javou 11

RT  - Zprovoznění funkce Shibboleth přihlašování306040
Global Logout.

RT  - Grafický editor rozvrhu - Aktualizace použitých SW komponent306401
přechod na Java 11. V případě komplikací s automatickou aktualizací prosím nainstalujte aplikaci znovu
ručně z webu https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/licence

WINDOWS KLIENT

RT  - ZK0031 (3.12) Vkládání hodnocení přes jednu položku304684
Vkládání hodnocení přes jednu položku

RT  - PJ0051 (2.07) Možnost výběrů pouze termínů s uchazeči304018
Možnost výběrů pouze termínů s uchazeči

RT  - PJ0050 (2.08) Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči304018
Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči

RT  - PJ0059 (2.08) Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči304018
Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči

RT  - PJ0040 (2.44) Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči304018
Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči

RT  - PJ0052 (2.09) Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči304018
Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči

RT  - PJ0053 (2.05) Možnost výběrů pouze termínů s uchazeči304018
Možnost výběrů pouze termínů s uchazeči

RT  - PJ0062 (2.07) Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči304018
Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči
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RT  - AN0030 (4.83) Odstraněno speciální volání tisku pro TUL296067
Odstraněno speciální volání tisku pro TUL

RT  - STAG2 (15.92) Odstraněno speciální volání tisku VŠKP pro TUL296067
Odstraněno speciální volání tisku VŠKP pro TUL

* RT Oprava volání prohlížeče - RA0060 (2.04) Oprava volání prohlížeče
Oprava volání prohlížeče

RT  - OP0010 (3.83) Přidání předdefinovaných dotazů306397
Přidány dva předdefinované dotazy pro výběr stud. programů vykazovaných do matriky. Položka
Akreditace_po_novele zobrazena na první záložce také pro lepší možnost výběru příslušných stud.
programů.

DATABÁZE

RT  - Nový parametr VKP_TEXT_PROHLASENI_K_ODSOUHL303253
Parametr obsahuje text prohlášení k potvrzení studentem

RT  - Nová položka tab. sou_soubory305780
Nová položka tab. sou_soubory - identifikator

RT  - Nová tabulka305847
Nová tabulka - ABN_PODKLADY_OBORY_PRAC

RT  - Soubory306044
nové položky - Jsou přidány položky SOU_TYPY_SOUBORU.NUTNO_SCHVALIT a
SOU_SOUBORY.SCHVALEN.

RT  - Nový parametr305855
TISKY_ZOBRAZOVAT_FAKULTU - Zda na tiskových sestavách zobrazovat fakultu studenta

RT  - HK305817
nové položky - Nové položky AKREDITACE_PO_NOVELE, AKRED_S_CISLEM_OBORU do výstupu Seznam
doktorandů

RT  - Nová tabulka306289
Nová tabulka - gdpr_delete

RT  - Nový parametr TERM_NEDOSTAVIL_SE_JAKO_UCAST306261
Účast stud. na term. 'Nedostavil se' neznamená, že musí znovu na stejné číslo pokusu

RT  - Nová položka tab. px_praxe306639
Nová položka tab. px_praxe - FK do tab. eva_dotazniky

RT  - Nová položka tab. sou_prava_administratori306367
Nová položka tab. sou_prava_administratori - nutno_schvalit

RT  - Úprava triggeru TR_APZ_BRIU303544
Kontrola na maximální počet přidělených témat studentovi byla upravena tak, aby se počet přidělených
témat porovnával pouze v rámci jednoho akademického roku, který je určen rokem zadání tématu.

PORTÁL - CHYBY

RT 306525
Nešlo tisknout rozvrhy studentů do PDF kvůli implementaci nových ochran osobních údajů. Opraveno.

RT  - Předchozí studia studenta (S023)306218
oprava v zobrayování data konce přerušení a období rodičovství.

RT  - Evaluace306361
oprava v hlasování u předmětů pro studenta s již ukončeným studiaem.

RT 306245
Chyba v zobrazování osobních údajů (bylo zakázáno více, než bylo nutné)
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RT  - Portálový rozcestník (S087)305212
nebylo funkční nastavení viditelnosti, pokud se kromě role vybralo i pracoviště. Opraveno, včetně
možnosti zadat vicero kateder oddělených čárkou.

RT  - Klub absolventů292910
oprava neaktivního tlačítka pro zadání nového studia při registraci: lze přidat maximálně jedno nové
studium. Přidána možnost zrušení přidávání nového studia.

RT  - Stavové diagramy305613
oprava zobrazení při definici diagramů pro více pracovišť

RT  - Prohlížení (S025)303622
oprava řazení předmětů v detailu studenta a na dalších místech.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 306704
Přidání nového konfiguračního parametru pro propojení s Moodle

RT  - Rozcestník306300
v záhlaví byl místo os. čísla uveden jen název role "Student"

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava převodu z přijímaček306024
Odstranění chybného apostrofu u parametru rodné číslo

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Změna převodu z přijímaček305937
U zadávání konta rovnou předání rodného čísla. Zamezuje chybám při jeho opětovném vyhledávání v
rámci vytváření konta

RT  - Položka semestr_prvni je povinná306398
Položka semestr_prvni je povinná u tabulek studenti_vyjezdy a studenti_prijezdy_studia

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_STIP2 (13.11) Oprava popisku v hlavičce sestavy293442
Popisek položky predpis_idno opraven na "ID předpisu platby"

RT  - PM0060 (2.30) Vkládání literatury303122
Opravena chyba umožňující měnit záznamy, které uživatel nevlastní

RT  - PM0060 (2.31) Aktualizace literatury303122
Vlastník pro aktualizaci číselníku dle CIS_LITER nikoliv PRED_LITER

RT  - G_SE_ABS (5.09) Úprava v hlavním selectu305049
Zrušení unionu mezi selecty, druhý select zakomentován

RT  - PJ0080 (2.20) Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči304018
Možnost výběrů pouze přijímacích oborů s uchazeči

RT  - OP0010 (3.84) Oprava položky306703
Oprava položky Akreditace_po_novele
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WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - G_STIP2 (13.10) Doplnění hlavičky sestavy293442
Do hlavičky sestavy doplněna položka predpis_idno, soubory do banky zůstávají beze změny

RT  - PZ0010 (3.38) Zobrazení položky293442
Zobrazení položky predpis_idno pro kontrolu hromadných příkazů bance

RT  - ES0050 (3.01) Zvětšení položky specializace (dříve obor)291879
Zvětšení na 15 znaků

RT  - PJ0053 (2.06) Zrušení položky293917
Vypuštění nepoužívané z zvukové položky

RT  - RA0300 (1.03) Interní změna293917
oprava oddědění ROOT_WINDOW

BOREC NAKONEC

Thanks much for listening, we have got a couple of more. This one is a... I wrote it in Indonesia where I
happened to also live. Which is very strange for an Icelandic person but very nice. And I discovered a
holiday there... They have like thousands of different cultures on like all these different little islands in
Indonesia...

And I discovered on one of the islands a very beautiful way to celebrate new year’s day. They celebrate it
with a day of silence. Like - nobody leaves their house, nobody talks, nobody uses a phone or a computer.
Even last year the government on the island just turned off the internet for everybody. And that was the
best day of my life and I wrote this song on that day. And I wrote it as a tribute to the idea of that day.
The name of this day is . Nyepi means silent day. And the idea is to give nature or mother Earth oneNyepi
day break from humanity. Which I think is a wonderful idea because we are really horrible... I'm not
allowed to say the word that I want to say in the radio so... I celebrate this idea too, to give Earth a break.

Ólafur Arnalds, during , November 7, 2018live performance on KEXP

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=293442
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=293442
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=291879
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=293917
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=293917
https://en.wikipedia.org/wiki/Nyepi
https://youtu.be/E9tnLMV7m3s?t=846

