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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.

DEFINITIVNÍ ZRUŠENÍ B-DOTAZNÍKŮ V MODULU
HODNOCENÍ KVALITY VÝUKY

Jak jsme již dlouhou dobu avizovali, dojde k definitivnímu odstranění modulu B-dotazníků ze studentského
hodnocení kvality výuky. Částečně z důvodu téměř nulového využití, částečně z důvodu zastaralé
technologie. Se zákazníky, kteří modul alespoň trochu používali, jsme se již dohodli, administrátoři
IS/STAG na školách byli již informováni s předstihem.

Data uložená v tomto modulu zůstanou v databázi a případně budou k dispozici na požádání, webové
rozhraní aplikace bude však od  aplikace, tedy od cca poloviny srpna, zrušeno.příští verze

NOVÉ DATOVÉ VÝSTUPY

V portálovém modulu reportů jsou uživatelům nově k dispozici dva výstupy:

datový výstup - sekce Přijímací řízení Uchazeči se zdravotními specifiky 

datový výstup - sekce Studenti - seznamy Studenti se zdravotními specifiky 

Přístup k těmto datům má role prorektor a administrátor.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 12.07.2022 - 29.07.2022 (BUILD 220729)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT , 371525  380240
Příprava aplikace na novou finální verzi reportu "Zkouškový katalog", spuštěn bude někdy cca v půlce
srpna, administrátoři budou informováni.

RT - UCHAZECI_ZDR_SPEC, STUDENTI_ZDR_SPEC 371566 
Datové výstupy Uchazeči se zdravotními specifiky a Studenti se zdravotními specifiky.

RT 320365
Tisk potvrzení o studiu si pro budoucí akad. rok může vytisknout i student počínaje dnem data zápisu do
studia.

RT 379555
Nový parametr ZBYV_POVINNOST_PROPUSTKY_POPIS umožní zobrazit studentům v aplikaci Moje
Studium / Zbývající povinnosti informaci v sekci zápisových propustek.

RT 372654
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Praxe (pohled správce i studenta), výpis nabídky termínů pro studenta byl upraven, filtrační formulář
nově umožňuje pro výběr zadat více pozic a dále nabídka pozic ve filtru respektuje vybrané místo
(organizaci).

RT - Podpora pro generování PDF/A ve verzích 3a a 3b v modulu nových reportů 335649 
Platí pro reporty generované technologií Jasper Reports (tedy většina reportů kromě těchto: Diploma
Supplement, Summary of Students Data, Podklady VŠKP, Zadání VŠKP, Údaje o VŠKP, Titulní stránky
VŠKP, Dodatek k osvědčení). Více informací zde: 
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/nove_reporty/nove_reporty_vlastnosti_pdf.html#nove_reporty_vlastnosti_pdf_a
.

RT - IS-STAG / Žádosti studenta 378119 
Doplněn tooltip pro položku formuláře pro vyjádření se vyučujícího.

RT - ECTS Smlouvy 362120 
Upraveno zobrazení dat podmínek meziinstitucionální smlouvy, která byla stažená přes síť EWP.

WINDOWS KLIENT

RT - ES0010 (13.59) Změna volání tisku záp. listů 373933 
Přednastavení některých parametrů - Změna volání tisku záp. listů - přednastavení některých parametrů.

DATABÁZE

RT - Nastavení číselných řad pro stud. programy 377569 
Pro studijní programy s nastavením Dokument=Dokument se neuděluje lze nastavit kód číselné řady pro
Arch. vysvěd., aby šlo absolventy převést do archívu.

RT - Nové položky tab. studenti_zadosti_typ 371808 
Přidávají se položky: PRILOHA_MAX_POCET, PRILOHA_MIN_POCET a
PRILOHA_SMI_STUDENT_VLOZIT_NEW.

RT - Nový parametr DB 379555 
Vkládá se parametr - ZBYV_POVINNOST_PROPUSTKY_POPIS.

PORTÁL - CHYBY

RT - Drobná chyba v e-přihlášce při zadávání osobních údajů 380245 
Při zadání nejprve neplatného českého RČ a následně kliknutí na tlačítko "nemám v ČR rodné číslo"
zůstalo "disabled" tlačítko na odeslání formuláře.

RT - Oprava sestavy Studenti, kteří si neudělali předzápis v akad. roce 380475 
Výběr každého studenta X-krát.

RT - Sestava Zápis o SZZ 379969 
Doplnění sub-reportu pro vícečlenné komise.

RT 379907
Oprava detekce povolených/zakázaných akcí v předzápisu související s maior/minor specializacemi u
studijních programů.

RT - Moje studium / Průběh studia / Plnění předmětů 379962 
Oprava případného podbarvení opakovaně zapsaného předmětu.

RT - Webové služby - EWP LA 380412 
Oprava generování LA, pokud jsou zadané domácí předměty.

RT - Webové služby - EWP LA 380412 
Oprava generování pseudorodného čísla, které není možné generovat pro české občany.

RT - Sestava Diplom pro UPa 344124 
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Doplnění předložky v popisku, úprava pro delší názvy oborů, úprava umístění patičky.

RT - Webové služby - EWP 286009 
Opraveno vyhledávání dat pro Dashboard (která zastupuje tisíce škol).

RT - Sestava Diplom pro VETUNI 378458 
Oprava rozložení hlavičky.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT - Učitelé předmětu 352835 
Ve vyhledávacím formuláři vyučujících se zobrazuje, zda je daný vyučující externista.

RT 369258
Report praxe / Pozice a termíny organizace, export bude obsahovat i pozice bez zadaných termínů.

RT - Webové služby - EWP 286009 
Aktualizace manifestu na nejnovější verzi.

DATABÁZE - CHYBY

RT - Poplatek za předchozí vzdělání 379647 
Při rušení e-přihlášky se nebralo v úvahu nastavení parametru EPR_PREDCH_VZDELANI_PLATBA.

RT - Zakázané akce 379907 
Úprava selectu - zrušení vazby program-specializace.

RT - ECTS Příjezdy 379714 
Oprava triggeru, který se spouští při odstraňování příjezdu.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT - ES0042 (1.05) Výběr pouze stud. programů s plánem 379641 
Výběr pouze stud. programů s plánem.

RT - PM0080 (1.69) Zakázaný delete 379639 
Zakázaný delete.

RT - RA0130 (2.06) Oprava chyby a úprava designu 376629 
Oprava chyby pro neexistující cílovou akci a úprava designu.

RT - G_KOKR (1.04) Omezení formuláře parametrů 335271 
Úprava pro upgrade na verzi 12c.

RT - GST_DOCH (1.04) Omezení formuláře parametrů 335271 
Úprava pro upgrade na verzi 12c.

RT - ES0010 (13.60) Oprava kopírování výjezdových předmětů 379904 
Vyhození apostrofů ze zkratky - Oprava kopírování výjezdových předmětů - vyhození apostrofů ze
zkratky.

RT - PZ0020 (3.46) Pro volbu Všechny bylo možné přiřadit jen převedené uchazeče 379924 
Pro volbu Všechny bylo možné přiřadit jen převedené uchazeče.

RT - GRO_MIST (5.00) Pro 12c 379977 
Úprava pro upgrade na verzi 12c.

RT - ES0010 (13.61) Obarvení nesplněných předmětů 379962 
Zvýraznění nesplněných předmětů červeně se nedělá při druhém zápisu, ale při dosažení limitu dle
nastavení parametru OPAKOVANY_ZAPIS_NESPLNENEHO (týká se předmětů bez povoleného vícezápisu),
pokud není parametr nastavený, uvažují se dva zápisy.
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RT - PJ0022 (1.34) Pro OSU vráceno původní volání e-přihlášky na portálu 380030 
Pro OSU vráceno původní volání e-přihlášky na portálu.

RT - SL0040 (1.45) Nefungoval seznam hodnot pro vkládání předmětu 379753 
Refresh rovněž upraven.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT - PJ0022 (1.33) Úprava portálového volání 378526 
Úprava portálového volání.

RT - GST_MPO1 (2.11) Omezení formuláře parametrů 335271 
Úprava pro upgrade na verzi 12c.

RT - G_CHYBY (1.07) Omezení formuláře parametrů 335271 
Úprava pro upgrade na verzi 12c.

RT - G_DOCHLI (4.06) Omezení formuláře parametrů 335271 
Úprava pro upgrade na verzi 12c.

BOREC NA KONEC

Když se snesla noc a hvězdná říše se třpytila na temné tropické obloze, tu světélkovalo moře kolem nás o
závod s hvězdami a ojedinělý svítící plankton byl tak navlas podobný kulatým očím, že jsme bezděčně
stáhli k sobě bosé nohy, když svítící kuličky byly vyplaveny vodou nahoru kolem našich nohou na zádi.
Když jsme je chytili, byly to fosforeskující drobné druhy mořských ráčků. Za takových nocí se stávalo, že
jsme se polekali, když se náhle z moře hned vedle voru vynořily dvě kulaté svítící oči a civěly hypnotizující
silou na nás bez jediného mžiknutí, jako by to byl sám vodník, často to byla velká sépie, která se vynořila z
vody a plula po hladině; její ďábelsky zelené oči přitom svítily v temnotě jako fosfor. Jindy to však byly
svítící oči hlubinných ryb, které vyplouvaly k hladině pouze v noci a teď na nás civěly, neboť je přitahovala
zář lucerny. Několikrát, když moře bylo klidné, objevilo se náhle ve vodě kolem voru, černé jako noc,
mnoho kulatých hlav o dvou až třech stopách v průměru; hlavy ležely nehybně a zíraly na nás velkýma
svítícíma očima. Jindy v noci se objevily ve vodě svítící koule o průměru jednoho metru nebo i více a
mrkaly v nepravidelných přestávkách jako elektrické lampy, zapínané na krátké záblesky.

Zvykli jsme si ponenáhlu na to, že máme pod podlahou takové podzemní či podmořské bytosti, ale přesto
jsme byli stejně překvapeni pokaždé, když se vynořily v novém vydání. Kolem druhé hodiny jakési
podmračné noci, když už hlídka u kormidla stěží rozeznávala černou vodu od černé oblohy, spatřila dole ve
vodě slabou zář, která na sebe pomalu brala tvar velkého zvířete. Nedalo se říci, zdali to svítí plankton na
těle zvířete, nebo zdali samo zvíře má fosforeskující povrch, avšak kůže oné strašidelné bytosti v černé
vodě měla neurčité a kmitavé obrysy. Brzy bylo zvíře okrouhlé, brzy oválné nebo trojhranné, a pak se
náhle rozdělilo ve dvě části, plovoucí nezávisle na sobě sem a tam pod vorem. Nakonec plavala pod námi v
pomalých kruzích tři taková mohutná svítící zjevení. Byly to opravdové obludy, neboť jen jejich tělo měřilo
asi 6—8 metrů. My jsme se pokaždé všichni narychlo shromáždili na palubě a sledovali strašidelný tanec.
Netvoři prováděli tanec hodinu za hodinou a sledovali vor na jeho plavbě. Naši tajuplní, bezhluční svítící
průvodci se drželi hezký kus pod hladinou, nejvíc u pravého boku plavidla, kde stála svítilna, avšak často
pluli přímo pod vorem, nebo se vynořili po jeho levé straně. Světélkování na hřbetech prozrazovalo, že
obludy jsou větší než sloni, ale co to jen mohlo být, že nikdy nevypluly nad hladinu, aby se nadýchaly? Byli
to obrovští rejnoci, kteří měnili tvar, když se převrátili na bok? Naprosto nás ignorovali, přestože jsme
drželi svítilnu až dole ve vodě, abychom je přilákali nahoru a podívali se, jak vůbec vypadají. A jako všichni
pořádní trollové a strašidla se tyto obludy jako by do moře propadly, když se začínalo rozednívat.

Thor Heyerdahl - Ve znameni Kon-Tiki
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