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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, když nám je pošlete.

PRŮBĚŽNÉ SBĚRY SIMS

Na základě informací od správce SIMS Ing. Buriana je postupně vyvíjen z MŠMT větší a větší tlak na
častější aktualizaci dat než jen jednou za čtvrt roku. Důkazem toho je loňský mimořádný prosincový sběr.
Dovolíme si Ing. Buriana citovat: 

"Tuto akci chápu jako výjimečnou (zatím). Sešel se termín ukončení sběru dat s končícím termínem
podmíněných zápisů a MŠMT chtělo mít aktuální informace o skutečném počtu pokračujících studentů
(kvůli financování).

Na druhou stranu stále častěji zaznívají požadavky, jak z MŠMT, tak i ze strany jednotlivých škol, na větší
aktuálnost údajů na SIMS, než jednou za čtvrt roku. 

A také již nějaký ten rok platí vyhláška č. 277/2016 Sb., která pro SIMS zavedla "povinnost" měsíčních
aktualizací. 

Takže postupem času bude určitě větší tlak na častější aktualizace. Přesný způsob ještě není stanoven.
Aktuálně tedy platí čtvrtletní sběry dat s "povinnými" (možnými) měsíčními aktualizacemi skrze opravy (ty
měsíční aktualizace provádí zatím jen 3-4 školy)." 

IS/STAG byl v důsledku výše uvedeného upraven tak, že je z něj možné provádět aktualizaci centrální
matriky v libovolný okamžik. Je pro to nutné pouze ve formuláři SY0200 (Systém - Matrika) nastavit
počátek sběru na datum, ke kterému chcete aktualizaci provést a poté vygenerovat všechny opravné
soubory. Sběrový soubor v tuto chvíli samozřejmě nemá cenu generovat, nejedná se o opravdový sběr.
Poté je nutné data nahrát na SIMS a zpět pak nahrát aktuální stav. IS/STAG pak v době sběru již bude
schopen vyhodnotit, že byla provedena aktualizace v době mimo sběr a vygenerovat následně správně
všechny soubory - jak opravné tak i vlastní sběr.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 18.12.2020 - 13.01.2021 (BUILD 210113)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Poplatky za studium339444
Seznam vyhledaných studentů byl rozšířen o případný sloupec s posledním číslem periody pro zvolený
akad. rok.

RT  - IS/STAG / ECTS Výjezdy / Výjezdy334323
Do exportu doplněny sloupce pro domácí kód ISCED dle smlouvy a cizí kód ISCED dle smlouvy.

RT  - Modul reportů v portálu334347
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Zcela přepracován, zatím bez viditelného vlivu z pro uživatele. Připraveno pro podporu mnoha nových
funkcí (přenosy do spisovek vč. binárních příloh, elektronické podepisování/razítkování, tvorba
dokumentů v externí Marbes aplikaci atd.). V případě komplikací s reporty prosím hlaste.

RT  - E-learningové systémy315021
V části Přenos výsledků kurzu došlo k upravení předvyplňování dat. V záložkách s hodnocením je nově
možné kopírovat položku Výsledek kurzu nejen do položky Body, ale také do položky Známka, pokud text
položky Výsledek kurzu odpovídá jedné z hodnot ve stupnici v položce Známka.

RT  - Prohlížení/Předměty a Moje výuka/ Rozvrh a předměty309236
Zavedena možnost vyučujícího jakožto examinátora.

RT , , ,  - Témata kvalifikačních prací313449 318496 324051 326556
Umožněno přidávání omezení na osobní číslo studenta i pro rámcová témata.

RT  - Učitelé předmětu309236
Přidána možnost nastavení vyučujícího jako examinátora k předmětu.

RT  - Celý portál - Zabezpečení "cookies"334063
Bezpečnostní vylepšení a "jdeme s dobou". Důležité cookies používané našimi aplikacemi (tedy především
ta cookie určená pro identifikace uživatelské session) budou nově odesílány s hlavičkou SameSite=lax.
Změna byla nasazena nezávisle na nasazení této aplikace 12.1.2021 o půlnoci. Vysvětlení lze najít
například zde: https://www.zdrojak.cz/clanky/co-jsou-samesite-cookie-a-proc-je-potrebujeme/.

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (16.06) Sestavy pro přijímačky279436
Sestavy pro počty přihlášek přepnuty na webové verze.

RT  - SY0202 (9.99) Úprava sběru339119
Úprava pro správné generování sběru po mimořádném sběru v prosinci 2020. Nyní bude fungovat po
všech obdobných mimořádných sběrech.

RT  - SY0280 (1.09) Přidána položka Typ validace338442
Přidána položka Typ validace.

RT  - PJ0022 (1.25) Záložka Soubory338442
Záložka Soubory - položka Stav validace s možností uložení validačního souboru na disk.

RT  - PJ0040 (2.57) Změna LOV pro sdružené obory301083
Nabídka kombinací je upravena tak, aby se nabízely jen kombinace, u kterých je součástí uvedeného st.
programu obor maior.

DATABÁZE

RT  - SIMS338435
Změna velikosti položky - Zvětšení položky fakulta na 6 znaků kvůli soukromým školám.

RT  - Kontrola souborů338067
Kontrola na minim. počet požadovaných souborů daného typu.

RT  - Nové tab. financování mobilit338226
Přepracovaná struktura mobilit.

RT  - Nové domény a položky338441
Přidávají se: domény - TYP_VALIDATORU a VALIDATOR_STATUS, položky - do tabulek
SOU_TYPY_SOUBORU a SOU_SOUBORY.

RT  - Přidání CK k tab. SOU_PRAVA_ADMINISTRATORI338067
Vkládá se constraint SOPA_MIN_POC_SOU_CK.

RT  - Nová položka tab. studenti_vyjezdy334323
Přidává se FK tabulky MO_RIZENI_PRIHLASKA (MORPIDNO).
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RT  - Úprava položek tab. eva_dotazníky339263
U sloupců text_uvod, text_uvod_an, text_po_uzavreni, text_po_uzavreni_an se velikost zvětšuje na 4000
znaků.

PORTÁL - CHYBY

RT  - IS/STAG / Poplatky za studium339454
Oprava popisků u studií v obrázku s následností studia.

RT  - IS/STAG / Poplatky za studium339454
Oprava podbarvení úseku s narušenou dobou studia.

RT  - GDPR souhlasy338541
Oprava zobrazování dat po odebrání souhlasu.

RT  - Potvrzení o studiu338969
Oprava v selectu.

RT  - Hromadný e-mail338521
Při odeslání formou Oznámení a Důležité oznámení se neodeslala zpráva na "ručně přidané adresy"
(protože na ně oznámení posílat nelze). Opraveno - ručně přidaným se zpráva pošle formou e-mailu.

RT  - E-přihláška339399
Chybná reakce na odkaz odeslaný v e-mailu pro podání přihlášky. Aplikace neuměla za určitých okolností
rovnou pokračovat vybraným přijímacím oborem. Nutno aktualizovat aplikace EPrihlaska i civ-portal.

RT  - E-přihláška338040
Úprava výsledků přijímacího řízení - vylepšení pro zvláštní případy.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Doplnění chybějících chybových hlášeních339058
Chyběla chybová hlášení constraintů - POC_PLATEB_PREDP_CK a POC_PLATEB_DOKL_CK.

RT  - HK-oprava výstupu339160
Chybějící parametry, jedinečnost platby v případě shodných údajů.

RT  - Oprava SIMS339460
Změna generování opravného souboru pro zpětnou změnu ukončení, aby vzalo v úvahu již zadaná
ukončení v intervalu sběru, která byla zadána formou průběžných oprav.

RT  - Oprava hlídání přístupu k plagiátům339253
Oprava kontrol pro role katedra, vedoucí katedry, referentka, tajemník, děkan (byly chyby ve
vyhodnocení, kdo má na co právo).

RT  - Doplnění view339482
Doplnění položek pro validaci elektronického podpisu.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_POT_ST (6.52) Oprava podmínky v hlavním selectu338969
Podmínka pro položku osoby.statidno_naro.

RT  - SY0202 (10.01) Úprava SIMS339020
Upraveno generování náhrady, aby akceptovalo možnost mimořádných sběrů.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PM0080 (1.66) Úprava výběru roku339288
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Úprava výběru roku varianty předmětu, ze kterého se má předmět kopírovat.

ČTYŘI PROBLÉMY ČESKÉ SPOLEČNOSTI, MARTIN BUCHTÍK

Absence vize

Jsme skvělí v hašení průšvihů v nepříznivých podmínkách. Byl bych radši, kdybychom byli skvělí v jejich
předcházení. Možná jsme, ale když nenastanou, jak to zjistit? Za to vám nikdo nezatleská. Navíc, jsme
skeptičtí k ideálům, ideologiím, náboženství. Nutno říct, že naše zkušenost není v tomto směru kdovíjaká.

Nicméně i přesto, jakkoliv to může být opovážlivé, je třeba vrátit této zemi a lidem v ní nějaké vyprávění,
které překračuje jejich každodennost. Bez něj zůstává jen přítomný okamžik, který je třeba vytěžit, a
strach z budoucnosti, který je vykreslovaná jako výčet sílících ohrožení. Bez vize nemůžeme tvořit cíle a do
krve se hádat o prostředcích, které k nim použijeme. Takové vyprávění ale musí rozumět lidem, kteří jej
nejspíš nebudou tvořit, a odpovídat především na jejich nejistoty s vědomím, že příběhy 21. staletí
vypadají dost jinak, než ty, které se vyprávěly dřív. Ty na úrovní celé společnosti fungovat nebudou.

Z knihy , David KlimešČesko versus budoucnost
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