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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.

KOMENTÁŘE V INDEXU

Nově lze do indexu studenta vložit i tzv. komentář. Komentáře v indexu studenta mohou být různého typu.
Jednotlivé typy komentářů lze definovat v tlustém klientu STAGu ve formuláři SY0340 (Systém/Typy
komentářů). U typu komentáře lze vždy určit, kdo jej může do indexu studenta vložit (zda student, učitel,
stud. referentka nebo tajemník fakulty). Dále lze u typu komentáře určit, zda jej smí vidět i vyučující
(případně, že jej smí vidět jen vyučující určitých předmětů). U typu komentáře lze pak dále nastavit, zda je
povinné, volitelné nebo zakázané k němu vkládajícím přiložit i nějaký text a stejným způsobem lze stanovit
i požadavek na platnost od a platnost do vkládaného komentáře. 

Samotný komentář pak může vyučující vložit buďto jednotlivě každému studentovi skrze aplikaci pro
udělování hodnocení nebo i hromadně skrze nový portlet v Moje výuka/Komentáře v indexu. Student může
případné vlastní komentáře (pokud je nějaký takovýto typ komentáře definován) vkládat skrze svůj el.
index studenta. Studijní referentka a tajemník fakulty budou moci také prohlížet a vkládat komentáře do
indexu studenta a to skrze formulář v tlustém klientu STAGu, ovšem tato možnost není ještě pro tyto role
dokončena. 

Student si komentáře ve svém indexu může prohlížet v el. indexu v Moje výuka/Průběh studia/Plnění
předmětů. Vyučující si mohou prohlížet komentáře studentů jednak skrze Moje výuka/Zadávání známek a
Moje výuka/Komentáře v indexu, ale také skrze Prohlížení/Předměty/Studenti , Prohlížení/Rozvrhové
akce/Studenti a Prohlížení/Termíny/Studenti. V těchto třech místech v aplikaci Prohlížení si vyučující může
seznam studentů filtrovat dle platnosti nebo neplatnosti konkrétního typu komentáře u studenta.
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 30.05.2021 - 11.06.2021 (BUILD 210611)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Moje výuka/ Hodnocení VŠKP341756
Zaveden parametr VKP_ZAKAZ_UPRAV_POSUD_PO_OBHA a dále možnost tisku sloučených posudků.

RT  - Moje studium / Zápis na termíny341236
Do seznamu studentů na sezení komise zapracováno zohlednění případné určení pořadí zapsaných
studentů.

RT 335473

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=341756
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=341236
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=335473


Připravena automatická konfigurace databázových připojení na základě počtu CPU databázového serveru.
Aplikace se umí přizpůsobit "výkonu" databáze. Automatická příprava na předzápisovou špičku probíhá již
několik let a bude probíhat v souladu s touto novinkou i nadále.

RT  - Moje studium / Kvalifikační práce349602
Doplněna nápověda pro položku Datum odevzdání.

RT ,  - Webové služby349004 349006
Do WS vracející studijní programy/obory dodělány položky: "název pro diplom" (cz a aj verze) a k
programům i položka "ID učitele garant administrace programu" (plus i položka přímo s jeho jménem).

RT 349398
Drobná úprava zpracování titulní URL portálu, odebrání přesměrování na /portal/, oprava zasílání
některých HTTP hlaviček.

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0030 (2.14) Sdružené studium327684
Přidána možnost měnit hromadně studentům sdružené obory.

RT  - PJ0040 (2.60) Systém ztotožnění349678
Možnost nastavit pro přijímací obor systém použitý pro ztotožnění uchazeče, lze nastavit pouze platnou
hodnotu.

RT  - HK0020 (1.25) Typ dokumentu povinný350584
Šlo vybrat null.

RT  - STAG2 (16.11) Přidání položky347697
Přidání položky do menu Systém pro volání formuláře Typy komentářů.

DATABÁZE

RT  - Přihlašování na zkoušky349687
Oznámení - Odesílání oznámení upraveno na asynchronní, aby při problémech s poštovním serverem
nedocházelo k problémům při přihlašování a odhlašování zkoušek.

RT  - Synchronizace e-mailu349433
Aktualizace e-mailu se při změně provede automaticky na všech místech, pokud není pro studenta změna
e-mailu zakázaná parametrem PR_OSUD_UCHA_STUD.

RT  - Nový parametr341756
VKP_ZAKAZ_UPRAV_POSUD_PO_OBHA - Zákaz změn posudků po vložení hodnocení VŠKP po obhajobě.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Prohlížení/Termíny/Studenti350601
Oprava počtu neomluvených registrací.

RT 350254
Oprava automatického generování PDF dokumentu s průběhem obhajoby v aplikaci pro zapisovatele
státnic.

RT 320363
Oprava chyby při generování potvrzení o studiu určeném k následnému pečetění.

RT  - Prohlížení/Termíny350397
Export vyhledaných termínů do xlsx.

RT  - Prohlížení/Místonsti/Rozvrh350195
Oprava v jazykových mutacích popisků.

RT  - ECTS Příjezdy349583
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Oprava zobrazování zaškrtávacího políčka pro hromadné označení.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - IS-STAG / ECTS Výjezdy350012
Názvy domácích předmětů v Table B na LA/CHLA/CHLA2/CHLA3 nově v angličtině.

RT  - IS-STAG / Zapisovatel státnic349881
Fck editory doplněny o možnost doplňovat do textu horní a dolní index.

RT  - Praxe349110
Tabulka s termíny pozice měla "klikací" celé řádky, kliknutí vedlo jen na reload stránky bez dalších efektů
- zrušeno.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - UCITELE 335228
Vkládání záznamů bez vyplněného r. č., dat. narození a pohlaví končilo chybou, nedoplnilo se správně
pseudorodné r. č.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Pohled pro správu externistů v portále308801
Nový pohled pro správu externistů z portálu, plus příslušné granty.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - G_UKON (1.10) Oprava u parametru sestavy350213
Zvětšení délky parametru PAR_OBOR.

RT  - Z_UKON (10.03) Oprava u parametru sestavy350213
Zvětšení délky parametru PAR_OBOR.

RT  - AN0050 (2.67) Oprava pořadí341236
Oprava zadávání pořadí studentům, kteří jsou přihlášeni ke komisi jenom se státnicí.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - AN0010 (3.57) Změna zobrazování státnic350396
Zobrazování státnic uznaných z předchozího studia.

BOREC NA KONEC

BYL TO OBCHODNÍK S PATENTNÍMI PILULKAMI UTIŠUJÍCÍMI ŽÍZEŇ. KDYŽ ČLOVĚK JEDNU POLKNE
NEMUSÍ TÝDEN PÍT. "PROČ TO PRODÁVÁŠ?" ZEPTAL SE MALÝ PRINC. "JE TO VELKÁ ÚSPORA
ČASU," ODPOVĚDĚL OBCHODNÍK. "ZNALCI TO VYPOČÍTALI. UŠETŘÍ SE PADESÁT TŘI MINUTY ZA
TÝDEN." "A CO UDĚLÁ S TĚMITO PADESÁTI TŘEMI MINUTAMI?" "CO KDO CHCE..." KDYBYCH JÁ
MĚL PADESÁT TŘI MINUTY NAZBYT, ŘEKL MALÝ PRINC, ŠEL BYCH DOCELA POMALOUČKU KE
STUDÁNCE.

Antoine de Saint-Exupéry
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