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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.

RIZIKOVÉ STÁTY - STRATEGICKÉ PŘEDMĚTY

Již několikrát za posledních pár let se objevilo, že studenti s občanstvím nebo trvalým bydlištěm určitých
států nesmí studovat určité "strategické" předměty. Nejprve se jednalo o Írán či Sýrii, nově jde o Rusko a
Bělorusko. Připravili jsme tedy možnost, že si u států můžete ve formuláři CI0030 označit, které státy jsou
rizikové. Rusko a Bělorusko jsme již označili za vás. A u předmětu ve formuláři PM0010 si můžete označit,
které předměty nejsou určeny pro občany s občanstvím či trvalým bydlištěm v některém z rizikových států.
Zda chcete kontrolu provádět přes občanství nebo přes bydliště, si určujete nastavením parametru
RIZIKOVE_KONTROLOVAT_PODLE. Počítáme s tím, že každá škola může chtít také jinou tvrdost kontroly -
od jen informativního charakteru, přes zamezení zápisu předmětu studentem, až po totální zamezení
zápisu předmětu studentovi libovolným uživatelem. Tvrdost kontroly si nastavujete parametrem
RIZIKOVE_TVRDOST_KONTROLY. Pokud budete mít tvrdost kontroly nastavenou jen na informativní,
můžete využít nové sestavy, která vám do XLS poskytne výstup studentů z rizikových zemí, kteří mají tyto
strategické předměty zapsané. Označení se provádí u určité roční varianty předmětu a při kopírování
předmětu na nový akademický rok se toto nastavení také zkopíruje.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 30.07.2022 - 14.08.2022 (BUILD 220814)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta371808
Zapracována možnost stanovit min. a max. počet souborů s přílohami na úroveň typu souboru.

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta374590
Zapracována možnost uložit si rozpracovanou žádost.

RT  - IS-STAG / Výjezdy381062
Úprava výběru předmětů cizí školy.

RT  - ECTS Smlouvy362120
Upraveno zobrazení dat pracovišť a podmínek meziinstitucionální smlouvy, která byla stažená přes síť
EWP.

RT  - Tisk studijních plánů381113
Přidán parametr Tisknout čísla stránek od, který při vyplnění tiskne záhlaví s číslem stránky od zadaného
čísla stránky.

RT  - Moje výuka / B dotazníky378884
Záložka odstraněna.

RT  - Praxe370278
Export účastníků, termínů a pozic rozšířen o studijní program, specializaci a ročník studenta - účastníka.
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WINDOWS KLIENT

RT  - SY0270 (1.21) Min. a max. počet souborů příloh371808
Min. a max. počet souborů příloh.

RT  - CI0030 (2.04) Nastavení rizikových států376693
Možnost označit stát jako rizikový. Jeho občané si nebudou moci zapsat označené předměty.

RT  - AN0030 (5.25) Fungují již pouze portálové tisky, úprava kvůli vypnutí378196
synchronizace ABN_PODKLADY_TEMA
Fungují již pouze portálové tisky.

RT - ES0010 (13.62) Tiskové sestavy jen v nové verzi 378196 
Kromě tisku diplomů byla vypnuta možnost se parametrem NOVE_TISKY přepnout na starou verzi sestav.

RT , - STAG2 (16.21) Popisky, zrušeno staré volání předělaných sestav, 378196  379779 
Celkové výsledky studia znakově zrušeny
Kromě diplomů a zkouškových katalogů zrušení možnosti přepínání stará/nová verze sestavy pomocí
parametru NOVE_TISKY. Zrušení znakové verze sestavy Celkové výsledky studia.

DATABÁZE

RT  - Kontrola zápisu strategických předmětů376689
Zamezení zápisu strategických předmětů studenty z rizikových zemí.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Moje studium / Průběh studia381290
Zápisový list A - oprava v parametru volání sestavy.

RT  - IS-STAG / Výjezdy / Předměty381117
Oprava hlášky po odeslání komentáře k EWP mobilitě.

RT  - Správa praxí378151
Výpis hodnotitelů pozic nebral v úvahu zvolenou pozici.

RT , , , 380646 380643 380615 380624 a další
Oprava tisků při přístupu k reportům přímo (z ostatních portálových stránek a Windows klienta).

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Oprava synchronizace do vybraných předmětů381343
Pokud byl předmět vícekrát v bloku, padala synchronizace do vybraných předmětů.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PJ0020 (2.93) Zobrazení souborů v případě více přijímacích oborů uchazeče380544
Přeskakuju na správný přij. obor.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PM0010 (3.00) Položka Rizikový předmět376693
Položka Rizikový předmět umožňující označit předměty, které si nesmí zapsat studenti z rizikových států.

RT  - ES0210 (1.12) Filtrování dle kola přijímacího řízení380914
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Filtrování dle kola přijímacího řízení.

RT  - AN0010 (3.64) Fungují již pouze nové portálové tisky378196
Fungují již pouze nové portálové tisky.

POČASÍ V SAN FRANCISKU

Bylo kalné odpoledne a italský řezník prodával půl kila masa nějaké staré paní, i když bůh sám ví, k čemu
může taková stará paní potřebovat půl kila masa.

Na tolik masa byla příliš stará. Třeba ho chtěla pro úl včel a měla doma pět set zlatých včel, které na ni
čekaly, těla překrmená medem?

„Jaké maso byste si dnes přála?" řekl řezník. „Máme dobré hamburgry. Krásně libové."

„Já nevím," řekla. „To není totéž, hamburgry."

„Jsou krásně libové. Sám jsem to mlel. Dal jsem tam spoustu libového."

„Hamburgry nejsou to pravé," řekla.

„Ale ano," přesvědčoval ji řezník. „Dneska je na hamburgry moc dobrý den. Mraky jsou nacucané deštěm.
Já bych si vzal hamburgry."

„Ne," řekla. „Já žádný hamburgr nechci a nemyslím si, že bude pršet. Myslím, že vysvitne slunce a bude
krásný den a chci půl kila jater."

Řezník byl ohromen. Nerad prodával játra starým paním. Znervózňovalo ho to. Už s ní nechtěl promluvit
ani slovo.

Neochotně odřízl z obrovského rudého kusu půl kila jater, zabalil je do bílého papíru a vložil do hnědého
sáčku. Bylo mu to krajně nepříjemné.

Vzal si peníze, vrátil jí drobné a odešel dozadu k pultu s drůbeží, aby se trochu uklidnil.

Stará paní napnula své kosti jako lodní plachty a vyšla na ulici. Nesla játra, jako by to bylo vítězství, k
úpatí strmého kopce.

Vyšla do kopce, a protože byla velmi stará, nebylo to pro ni lehké. Unavila se, a než dosáhla vrcholu,
musela se několikrát zastavit, aby se vydýchala.

To tady, na vrcholu kopce, na samém konci ulice, stál dům té staré paní: vysoký sanfranciský dům s
arkýřovými okny, v nichž se zrcadlilo kalné nebe.

Otevřela kabelku, připomínající malé podzimní pole, a blízko spadlých větví staré jabloně našla klíče.

Pak odemkla dveře. Dveře byly věrný a dobrý přítel, jemuž důvěřovala. Pokývla dveřím na pozdrav, vešla
do domu a kráčela dlouhou chodbou, až vstoupila do místnosti plné včel.

Všude v té místnosti byly včely. Včely na židlích. Včely na fotografii zemřelých rodičů. Včely na záclonách.
Včely na prastarém rádiu, které sloužilo k poslechu v třicátých letech 20. století. Včely na hřebenu a na
kartáči.

Včely se k ní slétly a láskyplně se kolem ní rojily, zatímco ona otvírala balíček. Položila játra na tác ze
zašlého, kalného stříbra, a ten se proměnil v slunečný den.

Richard Brautigan - Trávník se mstí
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