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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.

POTŘEBUJETE POPLATKY OD UCHAZEČŮ ČI STUDENTŮ V CZK A ONI
CHTĚJÍ PLATIT V EUR, USD, RUB APOD.?

To není problém zařídit. Použijte aplikaci Flywire, kterou již používají na OSU a JČU. Nejedná se přímo o
platební bránu. Uživatel v aplikaci spíše učiní bankovní převod. Má to několik výhod:
- škola předepíše poplatek v české měně a přesně tuto předepsanou hodnotu dostane, ať uchazeč / student
uhradí v eurech, dolarech či rublech atd.,
- škola neplatí poplatky za použití této aplikace,
- škola neplatí ani za připojení k této aplikaci (ani při sjednání, ani roční poplatky),
- škola neplatí ani za napojení na IS/STAG (tyto náklady již uhradily OSU a JČU).
Tj. použití pro školu je zcela zdarma. Firma Flywire vydělává na valutových rozdílech. Škola jen uzavře
smlouvu s Flywire, získá přihlašovací údaje, ty administrátor nastaví v parametrech IS/STAG a může se
jet. V IS/STAG se potom může uchazeči / studentovi nabídnout k platbě klasická platební brána a vedle
také platba přes Flywire s příslušným vysvětlením, co by měl uživatel použít. Z Flywire je možné si
stáhnout data o jednotlivých platbách včetně informace o variabilním symbolu a specifickém symbolu
předepsaném v IS/STAG a tak potom není problém splátku spárovat s předpisem platby. Více informací
získáte na  a administrátoři IS/STAG také na  vhttps://www.flywire.com http://is-stag.zcu.cz
uzavřené sekci.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.04.2021 - 28.04.2021 (BUILD 210428)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta346775
Zavedena nová pravidelná notifikace pro upozorňování garantů na chybějící vyjádření garanta k uznání
předmětu.

RT ,  - Problém s padáním portálu kvůli tisku e-přihlášek346832 347310
Provedeno další systémové vylepšení modulu nových reportů - hlídání vlastního využití paměti a případné
zastavené zpracování "příliš velkých reportů".

RT  - Administrace/STAG (novy)333997
Doplněno spuštění některých administrátorských volání/operací.

RT ,  - Problém s padáním portálu kvůli tisku e-přihlášek346832 347310
Report pro tisk přihlášek několikrát způsobil pád portálu, protože byl spuštěn bez omezujících parametrů
a začal generovat stovky tisíc přihlášek (za celou dobu historie IS/STAG). Report upraven tak, že se v
něm nově přednastavuje akademický rok přijímacího řízení (aby se alespoň "omezily škody" při spuštění
omylem), další řešení bude následovat.

RT ,  - Problém s padáním portálu kvůli tisku e-přihlášek346832 347310
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Provedeno systémové vylepšení modulu pro generování reportů. Nezabrání všemu, ale mělo by velmi
pomoci, aby ohromné reporty nezahltily paměť portálu.

RT  - Prohlížení345849
Úprava popisku na seznam úlev studenta z důvodu zdr. specifik na nové znění.

RT  - Webové služby - Do WS vracejících informace o studijních programech dodělány345482
tři nové položky evidované u stud. programů pro uchazeče
Požadavky na přijetí (čj, aj, odkaz).

RT  - Studentské žádosti263101
Úprava v napojení na spisovou službu.

RT  - Témata kvalifikačních prací343568
Studentům je nově možné parametrem VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_SMAZAT znemožnit odstranění
zadaného tématu v případě, kdy má student zadanou kvalifikační práci (která je platná). Došlo k oddělení
závislosti na parametru VKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_ZMENY, a proto je nově možné omezovat úpravy a
odstranění nezávisle na sobě.

RT  - Webové služby315225
Úprava stahování informací z FISu ponovu.

RT  - Moje výuka / Vypisování termínů259941
Doplněna možnost rychlého vypsání stejných termínů.

RT  - Témata kvalifikačních prací341232
Pokud je u tématu nastaveno omezení na osobní číslo studenta, aplikace nově povoluje registraci i dalším
studentům, pokud pro ně na tématu zbývá volné místo k registraci a přidělení tématu.

RT , 345272 346714
Upravena reakce na zvláštní stav platební brány Gp WebPay, kdy brána vracela, že platba již nikdy
nemůže být uhrazena a přitom to ještě nebyla pravda. V několika výjimečných situacích to způsobilo
smazání informace o platbě (1x ZČU, 1x UTB). Typicky když uchazeč použil k platbě několik karet (a
prošla teprve ta poslední).

RT  - Webové služby346534
Úprava načítání změněných konfigurací externích e-learningových systémů.

WINDOWS KLIENT

RT ,  - PJ0080 (2.24) Seznam Vybírat, tlačítko Web-výsledky345383 343783
V seznamu Vybírat nové volby Zapíší se, Nezapíší se - možnost filtrovat přijaté uchazeče, kteří projevili či
neprojevili zájem o zápis do studia. Oprava tlačítka Web-výsledky.

RT  - SY0020 (4.09) Globální hodnota P340425
Globální hodnota P umožnuje měnit pouze pom. hodnotu jedna až tři bez ohledu na nastavení položky
Up.

RT  - PJ0022 (1.31) Oborové číslo347744
Doplněno vyhledávání podle oborového čísla uchazeče.

DATABÁZE

RT  - Nové položky pro anonymizaci346618
Doplňují se tabulky - osoby, pr_uchazeci, pr_uchazeci_www, pr_rizeni, pr_rizeni_www,
studenti_prijezdy_osoby, studenti_prijezdy_studia, mostrifikace, abn_absolventi a gdpr_anonymizace.

RT  - Nová položka tabulky263101
Studenti_zadosti_typ - Přidává se - pdf_zadost_do_spis.

RT ,  - HK292056 346653
Nové položky - Položka DEKAN_EN ve všech výstupech HK. V HK0020 možnost filtrovat dle předmětu
přijímacího oboru - parametr Zkratka předmětu přij. oboru.
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RT  - Přidání parametru VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_SMAZAT343454
Zavedení nového parametru VSKP_PODKLAD_ZNEMOZNIT_SMAZAT pro aplikaci Témata kvalifikačních
prací.

RT  - Nová tabulka333997
Přidává se tab. znamky_chybove_listy.

RT  - Nová tabulka333997
Přidává se tab. znamky_chybove_listy.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Webové služby - EWP347593
Ošetření chyb při načítání dat z katalogu.

RT  - Webové služby - Oprava počtu dní na stahování splátek z banky na TUL347401
Opraveno zpět na 7 dní.

RT  - Grafický editor rozvrhu - Vylepšení detekce kolizí v případě akcí sdružených do340549
skupiny. Nově aplikace zobrazuje kolize sdruženě pro všechny akce ve skupině najednou
Typicky např. kolize v rozvrhu kroužků či učitelů (u každé akce ze skupiny totiž mohou být rozdílné
kroužky či učitelé).

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Časoprostor346708
Pokud se u společně vyučovaných akcí smazala místnost a až následně i čas, zůstaly záznamy od zbylých
společně vyučovaných akcí v časoprostoru.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Předdefinovaný dotaz345359
Doplněn předdefinovaný dotaz " pro PM0010.Předměty, které nejsou omezeny kapacitou" 

RT  - Úprava popisků parametrů343781
Úprava popisků parametrů používaných v aplikaci Témata kvalifikačních prací, aby odpovídaly realitě.

RT  - Úprava domény347451
Zneplatnění hodnoty pro kód ukončení 14.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PZ0020 (3.43) Zvětšení délky položky346685
Zvětšení délky položky IBAN.

RT  - G_ST_KON (2.04) Oprava výběru uznaných předmětů346383
Doplněny uznané předměty, které mají příznak Uzn.=N a rok varianty předmětu je menší než akad. rok.

RT  - PM0010 (2.92) Oprava kopírování346823
Při kopírování předmětu se nezkopírovaly některé související záznamy z jiných tabulek (pred_programy,
ucitele_predmetu, kapacity a další).

RT  - PJ0021 (3.46) Aktualizace příznaku Info o kladném rozh. o přijetí prostřednictvím347317
IS?
Pokud byla první papírová, nešel hned měnit.

RT  - AN0030 (5.12) Oprava kopírování tématu VŠKP232130
Oprava kopírování tématu VŠKP - vkládání oboru z tématu do tabulky abn_diplomové_práce.
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RT ,  - AN0030 (5.14) Oprava zadávání oboru347526 347528
Oprava zadávání oboru do tab. abn_diplomove_prace.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - G_STIP3 (1.20) Doplnění položky rodné číslo do xml345447
Položka je jen v selectu, ne v rozložení sestavy.

RT  - PM0010 (2.93) Úprava výběru předmětů345359
Změna výběru předmětů, které nejsou v daném roce omezeny kapacitou.

RT  - AN0030 (5.13) Změna oboru232130
Změna oboru pro VŠKP zadaná st. referentkou se promítne do tabulky abn_diplomove_prace.

BOREC NA KONEC

Demagogie (z řeckého δημος, démos = „lid“ + αγωγος agógos = „vůdce“) je v moderní době působivé a
klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci, zejména mezi lidmi
neschopnými kriticky myslet. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce
posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání
strachu a podobně.

Slovo demagog původně znamenalo „vůdce běžných lidí“. Bylo původně vytvořeno v antickém Řecku, a to
bez negativní konotace, ale nakonec se z něj stalo slovo označující problematický druh vůdce, který se v
antické demokracii čas od času objevil. Ačkoliv demokracie dávala moc běžným lidem, při volbách měla
stále výhodu aristokratická třída, která zastávala rozvážnost a dekorum. Demagogové byli tedy také
novým typem vůdce, který vyvstal z nižších tříd. Demagogové vytrvale vyvolávali akci, většinou násilnou,
a to okamžitě a bez vyjednávání. Demagogové hráli přímo na city chudých a neinformovaných, lhali, aby
vyvolali hysterii, využívali krize, aby zintenzivnili podporu jejich radikálních výzev k okamžité akci.

Demagogie. .Wikipedie: Otevřená encyklopedie
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