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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.

PŘÍSTUP REFERENTEK K E-PŘIHLÁŠCE UCHAZEČŮ

V aplikaci E-přihláška byl přepracován způsob, jakým mohou studijní referentky, tajemníci fakult a další
vyšší role nahlédnout na uchazečovy e-přihlášky přímo v portálu. Způsob náhledu na uchazeče byl nyní
sjednocen se způsobem, jakým se lze . Tedy v případě, že jepřepnout na pohled klasického studenta
v portálu přihlášena jedna ze zmíněných vyšších uživatelských rolí, je na stránce Uchazeč – E-Přihláška
 v horní části stránky zobrazena aplikace umožňující přepínat uživatelské role a v ní lze zadat buď
registrační e-mailovou adresu, nebo univerzitní číslo požadovaného uchazeče.

Jedná-li se o uchazeče, na něhož má daný uživatel právo nahlížet, zobrazí se aplikace E-přihláška tak, jako
by ji viděl sám uchazeč. Pouze s tím rozdílem, že nelze provádět žádné změny. Lze si situaci pouze
prohlížet (stejným způsobem to funguje i v případě již dlouho používaného přepínání na studenty).

Stejné metody přístupu do e-přihlášky je použito i v případě přístupu přímo z formuláře PJ0022.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 28.06.2022 - 11.07.2022 (BUILD 220711)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Moje studium / Průběh studia / Plnění předmětů360173
Doplněno případné podbarvení opakovaně zapsaného předmětu, který si v případě nesplnění předmětu
již nepůjde znovu zapsat.

RT  - Tisk e-přihlášky (plný i zkrácený), volitelně přidána položka "Typ studenta" do371914
PDF
Nový parametr reportu E-přihláška "Tisknout typ studenta" říká, zda se na reportu má objevit položka
Typ Studenta (je-li u přihlášky požadována a vyplněna).

RT  - Umožnění registrace do klubu absolventů, i když je student aktuálně přihlášen do375248
portálu
Dříve se musel nejprve odhlásit, jinak nebyla položka v menu k dispozici.vůbec 

RT  - Webové služby - Spisovka Athena, spisové znaky spisů377272
Umožněno definovat si jiný spisový znak pro spisy příjezdových studentů.

RT  - Administrace / STAG(nový) / Administrátorská spuštění / Ostatní377218
Doplněno volání PR_BANKA_ZDROJE.
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RT  - Prohlížení / Předměty374565
Doplněn filtr na to, zda má daná roční varianta předmětu výuku/rozvrh.

RT  - Webové služby - EWP LA378236
Přidáno generování pseudorodného čísla u nových osob příjezdů založených po stažení LA přes síť EWP.

RT  - Webové služby - EWP IIA286009
Rozšíření načítání položek podmínek smlouvy.

RT  - Webové služby378602
Úprava synchronizace číselníku ZDRAVOTNICKY_OBOR z ÚZIS.

WINDOWS KLIENT

RT  - ES0080 (2.55) Úprava převodu378470
Zaškrtávátko, které umožňuje pro uchazeče s českým občanstvím nastavit při převodu kvalifikátor
občanství na Občan.

RT  - GPM_SEZ2 (2.10) Doplnění položky sestavy378680
Doplněn statut předmětu.

RT  - Z_MCASH (3.08) Úprava struktury dat do banky pro TUL377806
Úprava na řádku UD.

DATABÁZE

RT  - úprava převodu uchazeče do studia378470
Při převodu uchazeče s českým občanstvím možnost nastavit kvalifikátor občanství na Občan.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Zobrazení výsledků přijímacího řízení (v e-přihlášce i mimo ni)378797
Aplikace umožňovala "prozradit" výsledek přijetí dříve, než bylo zaškrtnuto "Zobrazit rozhodnutí" tím, že
v případě kladného rozhodnutí (ale ještě nebylo chtěno to zobrazit) již zobrazila možnost vyjádření vůle o
přijetí, případně zobrazila některou z metod ztotožnění uchazeče. Opraveno, nyní se tyto dvě funkce
zobrazí až poté, co je povoleno zobrazení rozhodnutí.

RT  - Sestava Studenti na sezení komise378260
Úprava podmínky pro zobrazování prací.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Zrušení constraintu377776
QRHO_CIS_TEXT znemožňoval funkčnost nastavenou v SY0310.

RT  - Zápisy do ročníku378820
Oprava pro DELETE.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - AN0010 (3.63) Výběr předmětů377127
Kromě T předmětů se vybírají i C předměty pro studenty CŽV.

RT  - ES0010 (13.58) Překopírování státu jen při vkládání nového záznamu osoby378250
Překopírování státu jen při vkládání nového záznamu osoby.
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RT  - GST_PLAT (7.16) Odstranění podmínky v selectu pro parametr MATRIKA_V2378124
V důsledku zrušení parametru MATRIKA_V2.

BOREC NA KONEC

Jednou z výhod dětských vojáků – oproti dospělým – bývá absence strachu. V dospělosti se budou
Mamuky ptát, jestli z násilí, které viděl od útlého dětství, necítil trauma. Prý ne. Ani strach, ani žádné
trauma. Ani smutek. Jeho mozek ale začne zpracovávat novou lekci, kterou během následujících
pětadvaceti let využije při každé další válce: Rusy lze zabít. Je možné je porazit.

Válka proti Rusku už brzy ovládne jeho mysl, pohltí Mamukovy sny, ukradne mu dětství a rozhodne o jeho
dalším osudu. Od téhle chvíle bude Rusy lovit přes optiku svého samopalu, zabíjet je zblízka nožem a
zaměřovat jejich pozice pro minometnou palbu. Stejná válka ho později přivede do větrné stepi
ukrajinského Donbasu.

Zatím ale ještě stojí u zničené elektrárny, je mu čtrnáct, čeká ho zajetí a dospívání. Na zemi leží jeho první
oběti, jejich krev se vsakuje do země, která patřila rodné Gruzii, ale teď, po prohrané válce, zanedlouho
vyhlásí samostatnost a přejmenuje se na Abchazskou republiku. Vodní elektrárna, kterou právě dobyl
nepřítel, leží na kraji budoucího abchazského hlavního města Suchumi.

Mamuka neví, že se zároveň stává svědkem zrodu zatím rozpracované vojenské koncepce, v níž splývá
konvenční a partyzánská válka, vojáci i civilisté, fakta i propaganda. Mamuka bude zažívat její fungování
na vlastní kůži v nových konfliktech, učit se od ní a sledovat, jak čím dál efektivněji ničí celé státy.
Koncepce, která se za pár desetiletí vyvine v sofistikovaný a vysoce efektivní systém. Západní analytici mu
dají název hybridní válka.

Prvního paradoxu hybridní války si ale stihl všimnout už teď. Přestože oddíly jeho táty měly bojovat proti
nezkušeným abchazským separatistům, stála proti nim dobře vyzbrojená a zorganizovaná armáda.
Jednotka, která je nakonec porazila, má stovky mužů. Abchazů v ní napočítal sotva pět.

Tomáš Forró, Donbas: Reportář z ukrajinského konfliktu, 2020
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