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VÁŽENÍ ADMINISTRÁTOŘI A UŽIVATELÉ IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu.

NOVÁ VERZE ADMINISTRAČNÍHO REŽIMU EVALUACE

V této verzi portálové aplikace se nachází nová verze administrátorského portletu pro administraci SHK.
Tento portlet nahradil původní administrátorský portlet pro SHK a nachází se tedy i na stejném místě, tj. v
záložkách 'Administrace / Evaluace'. Tento nový administrátorský režim SHK je z 80% stejný jako původní
a administrátor, který doposud pracoval s původní verzí nebude mít problém pracovat i s novou verzí.
Hlavní důvody pro přepsání byly dva a to zbavit se technologie/nevyhovující knihovny, na základě které
byla původní verze admin. režimu SHK napsána, a dále došlo k drobnému rozšíření možností oproti
původní verzi.

Nové rozšíření se týká možnosti pro administrátory vytvořit si a upravovat oslovující email určený externím
respondentům v anketách pro externisty, tedy v případných anketách pro absolventy a anketách pro
studenty s neúspěšně ukončeným studiem. Pro tyto účely vznikla u typu ankety nová záložka 'Oslovující
email', která se ovšem zobrazuje jen u typů anket E, tedy anket pro externisty. V této záložce si lze nově
nadefinovat např. text oslovujícího emailu, jak často a po kolika dnech se bude tento email odesílat v
případě nereagování ze strany osloveného respondenta a dále např. zda a kam se má zasílat kontrolní
email. Školy, kde se již v rámci těchto anket takovéto emaily posílaly, mají již toto vše u daných typů
anket přednastavené, není potřeba tedy žádného dodatečného zásahu. Nápovědu k části týkající se
oslovujících emailů pro externisty naleznete zde.
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 19.12.2021 - 12.01.2022 (BUILD 220112)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů365732
Doplnění exportu do xlsx.

RT  - Moje studium / Zápis na termíny361151
Zápis na sezení komise nyní reflektuje i nastavení "odzápis do".

RT  - EVA357602
Administrace evaluace - nová verze administrátorského rozhraní.

RT  - EVA347227
Administrace evaluace - nová záložka 'Oslovující email' u typu anket E pro možnost definice oslovujícího
emailu.

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů348805
U nabídky je nyní možné vyplnit i datum, od kdy není možné již nabídkou upravovat.

RT  - Moje výuka / Zadávání hodnocení přes předměty365223
Ve filtru na termíny budou nově pro učitele všechny uskutečněné termíny předmětu pro daný ak. rok.

RT  - Moje výuka / Zadávání hodnocení přes předměty365344
Úprava hlášky o nenalezení studentů u předmětu nebo RA.

RT  - Další fáze přechodu na modul nového známkování327238
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Mnoho interních úprav. Jediná viditelná změna se projeví v Diploma Supplementu ve specifickém případě
- v tabulce absolvovaných předmětů v případě, kdy byl vypsán uznaný předmět, jehož hodnocení bylo
slovně, byl zobrazen písmeny "R P". Nově bude zobrazen "- P" - stejně, jako předměty uznané hodnocené
známkou. Dle našeho názoru naprostý detail, navíc současné řešení bylo trochu nelogické.

RT  - Webové služby363778
Nový číselník všech adresních míst v ČR, příprava na synchronizaci dat z RUIAN.

RT  - Webové služby - Do webových služeb vracejících známky dodělány nové327238
sloupečky týkající se přechodu IS/STAG k novému známkování
Sloupečky identifikující typ hodnocení a konkrétní ID známky - "tyhoidno" - z číselníku a hodnidno - z
číselníku . Položky těchto číselníků lze číst novými webovými službami: "znamky/typyHodnoceni",
"znamky/vsechnaHodnoceniTypu", "znamky/vsechnaPlatnaHodnoceniTypu".

RT  - Moje výuka / Zadávání hodnocení365223
Ve filtru na termíny bude nově vždy i aktuální akad. rok.

RT 365275
Zrušení měřicích kódů Google Analytics & Facebook pro portály UPCE, UTB a ZČU.

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (16.13) Několik sestav přepnuto do portálu339440
Několik sestav přepnuto do portálu.

RT  - ES0010 (13.45) Průběh zkoušky364105
Přidána položka Průběh zkoušky.

RT  - SY0340 (1.01) Instrukce, jak daný typ komentáře vyplnit364645
Možnost zadat instrukce, jak daný typ komentáře vyplnit.

RT  - ES0010 (13.46) Úprava komentářů307772
Úprava komentářů.

RT , , ,  - AN0050 (2.70) Sada změn a oprav364975 361151 341236 364939
Oprava zobrazení kolize. Oprava zobrazení omezení, kterým studentům termín nabízet. Možnost zadat,
do kdy je povolený odzápis z termínu. Možnost nastavit si pořadí studentů u státnice - hromadně i
jednotlivě.

DATABÁZE

RT  - Nová položka tab. komentare_typy364645
Přidává se - POPIS_CO_SE_MA_VYPLNIT.

RT  - Doplnění mobilit364713
Přidává se nová tabulka - mo_zamestnanci_osoby a doplňuje se tabulka mo_zamestnanci_prijezdy
novými položkami.

RT , ,  - Úpravy AN0050364939 361151 364975
Databázové úpravy.

RT  - Mobility348805
Výběrové řízení - Triggery, které hlídají uzamčení výběrového řízení.

PORTÁL - CHYBY

RT , 365341 365328
Oprava rozvrhů.

RT 363864
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Našeptávač místností (například ve vypisování termínů) zobrazoval místnosti ze společného fondu
duplicitně.

Globální- - Webové služby
Oprava chyby v napojení na FIS, projevilo se např. na UJEP.

RT 365141
Oprava chyby při kontrole odkazů na ankety z evaluace pro absolventy (nová kontrola doby platnosti
odkazu byla chybně implementována).

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT ,  - Webové služby - EWP286009 363566
Úprava automatické aktualizace dat z EWP. Pokud je možné omezit žádaná data, stahuje pouze změny od
poslední automatické aktualizace. V případě obecných informací stahuje data pouze jednou za týden.
Pokud se jedná o služby s obecnými informacemi, stahuje pouze z těch institucí, se kterými je uzavřena
meziinstitucionální smlouva.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava SIMS365487
Přidán další vykazovaný jazyk studijního programu - italština.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT ,  - PZ0030 (3.63) Zobrazení cizí částky a měny360763 360358
Zobrazení cizí částky a měny, barevné zvýraznění, pokud je předpis platby a platba v různých měnách.

RT  - PZ0030 (3.64) Ruční párování364876
Nebylo nad view.

BOREC NA KONEC

Ve čtvrtek v osm ráno se Arthur necítil zrovna nejlíp. Mátožně se probudil, vstal a mátožně bloumal po
pokoji, otevřel okno, uviděl buldozer, našel pantofle a odbelhal se do koupelny. 

Zubní pastu na kartáček – tak. A drbat.
Zrcátko na holení – obrácené ke stropu. Nastavil ho. Na okamžik se v něm objevil další buldozer za oknem
koupelny. Řádně nastaveno odráželo Arthurovy štětiny. Odrásal je, umyl se, utřel a odbelhal se do kuchyně
najít něco příjemného, co by se dalo vložit do úst.
Konvice, zásuvka, lednička, mlíko, kafe. Zííívnutí.
Slovo buldozer bloudilo jeho myslí a hledalo, s čím by se mohlo spojit.
Buldozer za kuchyňským oknem byl pořádný macek. Civěl na něj. 
Žlutý, pomyslel si a odbelhal se do ložnice obléct.

Cestou se zastavil v koupelně a vypil velkou sklenici vody a pak ještě jednu. Začínal se podezřívat, že má
kocovinu. Ale proč? Copak včera večer pil? Došel k závěru, že nejspíš ano. Zahlédl cosi v holicím zrcátku.
Žlutý, pomyslil si a belhal se do ložnice.
Zastavil se a přemýšlel. Hospoda, říkal si v duchu. Jéžiš, hospoda. Matně se rozpomínal, jak se rozčiloval,
rozčiloval se kvůli něčemu, co mu připadalo důležité. Každému o tom vykládal a obával se, že dost obšírně
– nejjasnější vizuální vzpomínku měl na skelné pohledy v očích lidí kolem. Něco o nějaké dálnici, o které se
právě dozvěděl. Jednalo se o ní už celé měsíce, až na to, že o tom zřejmě nikdo nevěděl. K smíchu. Lokl si
vody. Však ono se to setře, rozhodl se, nikdo přece žádnou dálnici nechce, obecní rada to nikdy neprosadí.
To se vyřeší samo. 
Ale že ho to stálo pořádnou kocovinu. Prohlížel se v zrcadle na dveřích skříně. Vyplázl jazyk. Žlutý,
pomyslel si. Slovo žlutý bloudilo jeho myslí a hledalo, s čím by se tak mohlo spojit. 
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O patnáct vteřin později už byl venku a ležel před obrovským žlutým buldozerem, který se valil vzhůru
zahradní pěšinou. 

Douglas Adams, Stopařův průvodce galaxií


