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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.

NOVÝ MODUL V IS/STAG - EVIDENCE PRAXÍ

Do IS/STAG přibyl nový modul pro evidenci praxí. Původně byl objednán pro pedagogické praxe, ale máme
snahu, aby byl parametry přizpůsobitelný i pro praxe na jiných fakultách.

Studenti se mohou přihlašovat na praxe a během nich odevzdávat různé soubory. Po skončení praxe ji
mohou případně ohodnotit. Sami studenti jsou pak hodnoceni učiteli předmětů, v rámci nichž praxi
vykonávají, popř. metodiky aprobací v případě pedagogických oborů. Praxe, katalog organizací pro praxe,
účastníky praxí a metodiky aprobací spravují uživatelé s rolí "správa praxí".

Do budoucna se plánuje rozšíření modulu o přiřazování pozic na praxi přiřazených k organizaci, omezování
počtu míst na dané pozici, prerekvizity a následnost pozic tak, aby byl modul využitelný například pro
evidenci praxí na fakultách zdravotnických studií.

Máte-li zájem o aktivaci modulu na Vaší škole či na Vašem DEMO portálu, buď nás kontaktujte a nebo si
modul rovnou zapněte přes naše administrační rozhraní - viz. parametr  a popis na stráncezobrazit-praxe

.o portálové struktuře
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RT , 307882 288041
Úprava chování aplikace v případě, kdy vygenerovaný report neobsahuje žádné stránky (stává se
například u některých zápisových listů).

RT  - Témata kvalifikačních prací179128
Přidáno zobrazení počtu vedených témat vysokoškolských kvalifikačních prací. Podle parametru
DP_MAX_VSKP_NA_UCITELE aplikace zobrazuje případné upozornění, že vyučující vede více prací, než je
uvedeno v parametru.

RT  - Klub absolventů288623
omezení editace textů v nastavení jen na univerzitní správce absolventů

RT  - Témata kvalifikačních prací307202
Při prvním zadání pracoviště tématu se nezobrazuje hláška upozorňující uživatele o přenačtení položek,
které ovliňuje toto pracoviště. Pokud je na řade ve schvalování student, zobrazuje se mu, že má téma
označit jako dopracované.

RT  - Kvalifikační práce279289
Upraven odkaz na tisk podkladu pro zadání VŠKP tak, aby používal report s daty z aplikace Témata
kvalifikačních prací. Aktualizován select pro tento report podle selectu pro report z aplikace Kvalifikační
práce.

RT  - Témata kvalifikačních prací292581
Dodělána kontrola, zda je nastavené pracoviště pro specializaci / obor, který student studuje. Pokud je
nastavené, studentovi se k registraci zobrazují pouze témata z uvedeného pracoviště.

RT ,  - Témata kvalifikačních prací279289 307202
Odebráno kopírování tématu do studentského podkladu podle parametru DP_PREVOD_PODKLADU, které
již není potřeba.

RT  - Tisk zadání VŠKP307129
Doplněn případný jazyk zpracování práce.

RT  - ECTS Výjezdy306435
Smlouvy - Informace - možnost automatického dogenerování z předch. smluv.

RT  - Praxe306627
Hodnocení praxe studentem

RT  - Webové služby304963
Úprava chování nového REST rozhraní v případě výskytu chyby. Dříve vracelo HTTP chybový kód plus
textovou hlášku uloženou v XML (vždy). Opraveno tak, že chybová hláška již není zabalená v XML, ale
vrací se čistě jako text/plain

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

RT  - Podpora výuky - Zobrazení úlev studenta283897
Přidána možnost zobrazení úlev studentů se zdravotními specifiky. Zobrazuje se pouze vyučujícím.

RT  - Webové služby - Pouze ZČU303362
úprava vizitky ZČU a souvisejících webových služeb

RT  - Podpora výuky - Zobrazení znaků z poznámky299134
Upraveno escapovaní apostrofu, který se zobrazuje v poznámce u hodnocení odevzdané semestrální
práce.

RT  - Podpora výuky - Zobrazení členů studijní skupiny302604
Všichni členové studijní skupiny si mohou zobrazit, jaká data v této skupině spravují.

RT  - Webové služby305854
moznost zpristupneni sluzby terminy/getTerminyProStudenta i roli EX

WINDOWS KLIENT

RT  - PJ0022 (1.12) Možnost nastavit schválení souboru přiloženého k e-přihlášce306367
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Možnost nastavit schválení souboru přiloženého k e-přihlášce

RT  - ES0010 (12.02) Oprava položky Akr. po novele306373
bere se ze stud. programu - Oprava položky Akr. po novele - bere se ze stud. programu

RT  - PJ0025 (4.05) Tlačítka pro tisk e-přihlášky na formát A3 jako brožura a pro tisk307058
na A4
Tlačítka pro tisk e-přihlášky na formát A3 jako brožura a pro tisk na A4

RT ,  - SY0300 (1.75) Možnost vkládání přechodů pro pracoviště, zobrazení285879 306668
diagramu v portálu
Možnost vkládání přechodů pro pracoviště, zobrazení diagramu v portálu

RT  - ES0200 (2.23) Kontrola výběru studentů pro převod307978
Hromadně převádět je možné pouze studenty se stejným st. plánem.

RT  - G_POT_ST (6.48) Úprava názvu potvrzení pro CŽV299825
Pokud student studoval typ studia CŽV, místo názvu "Potvrzení o studiu" se nyní tiskne "Potvrzení o
vzdělávání". Jsou doplněny dva nové texty do parametru Účel potvrzení: potvrzení o době studia a
potvrzení o době vzdělávání.

RT  - CI0120 (3.12) Oprava výběru V provozu308190
Oprava výběru Jen v provozu

RT  - CI0120 (3.11) Oprava dotazu, vyhození zbytečných post-query308190
Oprava dotazu, vyhození zbytečných post-query

DATABÁZE

RT  - Doplnění standardních položek306957
px_praxe_spravci - Doplnění standardních položek - px_praxe_spravci a úprava PK

RT  - GDPR a nepovinné položky306289
GDPR a nepovinné položky - v tabulce pr_uchazeci

RT  - Úprava parametru307323
DP_PODKLAD_PODPISY - Rozšíření kódů parametru DP_PODKLAD_PODPISY

RT  - Přidán grant na ABN_PODKLADY_OBORY_PRAC292581
Uživateli STAG_PORTAL přidán grant na vyhledávání v tabulce ABN_PODKLADY_OBORY_PRAC. Uživateli
OP0010 přidány granty na práci s daty v tabulce ABN_PODKLADY_OBORY_PRAC.

RT ,  - HK302143 307678
nové položky - Do výstupů HK0010 přidány položky AKREDITACE_PO_NOVELE a
AKRED_S_CISLEM_OBORU

RT  - Nové položky tab. sou_prava_administratori308001
Nové položky tab. sou_prava_administratori - sopaidno,stpridno

PORTÁL - CHYBY

RT ,  - Témata kvalifikačních prací308517 308513
Oprava načítání specializace / oboru studenta pro nový akademický rok, do kterého zatím není převeden.

RT  - Učitelé předmětu289454
Pokud se seznam předmětů nenačetl v prohlížeči celý, aplikace nenačtenou část považovala za změněnou
a všechna nastavení v této části zrušila. Nově aplikace tuto situaci hlídá a nenačtená data nemaže.

RT  - Prohlížení (S025)308105
doplněno zobrazení kvalifikačního rámce k studijnímu programu a plánu.

RT  - Témata kvalifikačních prací308180
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Pokud se student po vypsání tématu typu zadané studentem pokusí vrátit zpět a vypsat téma nové,
aplikace toto chování kontroluje a nepovoluje, pokud má student již přidělen maximální počet povolených
témat.

RT  - Tisk přihlášky307897
oprava tisku předmětu přijímacího řízení

RT  - Program předmětu (S026)307533
opraveno špatné zpracování chyby (zbytečně zobrazený formulář na hlášení chyb).

RT  - Upomínky307569
Opravena chyba v datumech při vytváření nové upomínky, která způsobovala, že se nová upomínka
nevytvořila.

RT  - Tisk přihlášky307451
oprava tisku čísla jednacího

RT , 307439 307504
Oprava v tiskove sestave Udaje o VSKP.

RT  - Témata kvalifikačních prací307331
Opraveno chování editačního formuláře při ukládání dat způsobujicích chybu.

RT  - Grafické přehledy počtu osob (S059)306578
na výstupu "Evaluace - Průměrná odpověď" docházelo k chybě. Opraveno.

RT  - Webové služby - Moodle306704
oprava chyby při synchronizaci kurzů "pouze přijímacího řízení"

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ECTS Výjezdy306993
Smlouvy - možnost nezadávat čísla měsíců začátků semestrů na cizí instituci.

RT  - ECTS Výjezdy306435
Smlouvy - označení povinných položek ve formulářích.

RT  - Registrace na termíny262258
drobnost - doplněny překlady.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava zakládání uživatelů306801
Oprava zakládání speciálních rolí - např. EX (neexistence portálové role)

RT  - Granty pro portál307235
Doplnění chybějících grantů pro roli PORTAL_ZAHRANICNI_REFERENTKA

RT  - SIMS241316
oprava - Vykazování aprobací i po novele

RT  - Oprava triggeru TR_APZ_BRIU308180
Trigger špatně kontroloval počet přidělených témat a dovoloval přidělit témata nad povolený rámec.

RT  - SIMS308224
oprava - Kontrola oboru vůči AKVO pouze pro staré akreditace

RT  - Oprava pohledu .VPRED_CILE_UCIT305618
Povolení nebo zákaz modifikace se vztahuje k předmětu, nikoliv k přihlášenému uživateli

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
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RT ,  - Změna kontrol domén306811 305486
Formální kontroly na délku a bez mezer

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - SY0280 (1.03) Možnost nastavit, že je soubor nutné schválit306367
Možnost nastavit, že je soubor nutné schválit

RT  - GST_POC3 (2.09) Parametr Vykazován307238
Oprava pro parametr Vykazován v podmínce hlavního selectu sestavy

RT  - GST_POC1 (3.12) Parametr Vykazován307238
Oprava pro parametr Vykazován v podmínce dvou hlavních selectů sestavy

RT  - GST_POC2 (2.12) Parametr Vykazován307238
Oprava pro parametr Vykazován v podmínce hlavního selectu sestavy
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