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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.

ZASTUPUJÍCÍ VYUČUJÍCÍ V JEDNOTLIVÝCH TÝDNECH VÝUKY

V IS/STAG je již delší dobu možné nastavovat ke konkrétním týdnům výuky rozvrhové akce změnu jejího
stavu - může být například vedena on-line, může zcela odpadnout či může dojít pouze ke změně
vyučujícího či zadání specifické poznámky, například informace, co se v daném týdnu vyučuje:

Dosud se však následně v rozvrzích projevila pouze ona on-line výuka či zrušení výuky. Stav, kdy se výuka
i nadále koná, avšak učí ji zcela jiný vyučující, se však zobrazil pouze ve formě poznámky. Nově je situace,
kdy se výuka „Koná“ a je nastaven jiný zastupující vyučující, interpretována systémem tak, že v tento
konkrétní týden akci vyučuje  onen zadaný „zastupující“ vyučující. Běžní vyučující zadaní uvýhradně
rozvrhové akce jako takové v tento týden akci ve svém rozvrhu či kalendáři nemají:
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Detailní informace jsou k dispozici v nápovědě IS/STAG: 
.https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/rozvrhy-predmety_vyskyty-vyuky-ra.html

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 17.08.2022 - 29.08.2022 (BUILD 220829)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 361063
Úpravy zobrazení rozvrhů v souvislosti s možností nastavit pro každý výskyt výuky učitele jako "zástup".

RT 381932
V aplikaci Administrace / Externí systémy / Logy doplněna možnost zobrazit "vše kromě EWP".

RT  - Webové služby382127
Přidána nová služba "aktivity/systemy" vracející seznam e-learnignových systémů připojených k
IS/STAG.

RT  - Webové služby - Webová služba "aktivity/list" vrací nyní komplexnější datovou382125
strukturu
Aktivity i jejich vazby na předměty/RA.

RT  - IS-STAG / Žádosti studenta381635
Nově je povinné pro garanta připojit poznámku, pokud nedoporučuje předmět k uznání.

RT  - Webové služby381981
Služba getDoktorandi rozšířena i pro roli katedra, může vyhledávat jen "své" doktorandy a nevrací rodné
číslo.

RT  - Webové služby - EWP286009
Aktualizace LA, IIA a Factsheet API na nejnovější verzi.
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RT  - Sestavy s počty v přijímacím řízení382154
Možnost vybrat skupinu států, které do počtů započítávat nebo naopak nezapočítávat.

WINDOWS KLIENT

RT  - G_S_KAT (2.02) Přechod na nové známkování381726
Úprava položek a podmínek v rozložení sestavy na nové známkování.

RT  - SY0130 (3.00) Zvětšení položek a úpravy vzhledu382240

RT  - OP0010 (4.03) Oprava ošetření LOV, více drobných oprav382214
Oprava ošetření LOV, více drobných oprav.

DATABÁZE

RT  - Zrušení synchronizace339440
Zrušení synchronizace všeho kromě ZNAMKY.

RT  - Úpravy pro 377372
Distribuce úprav umožňujících spustit předzápis v režimu pouze změny rozvrhu.

RT  - Nová položka do tabulky KROUZKY379229
Přidává se položka PLATNOST.

RT  - Nastavování číselných archívních řad382240
U studijního programu, který má nastaveno "Dokument se neuděluje", může a nemusí být vyplněná
položka Arch. vysvěd.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Moje výuka / Prohlížení / Učitelé / VŠKP382204
Oprava posunu nadpisové hlavičky tabulky.

RT  - Praxe381921
Opravena chyba ve hromadném přiřazení termínů pozic.

RT  - Moje výuka / Hodnocení kvality381999
Rozšíření logování.

RT ,  - Stag Portál (celý)381788 381789
Nová verze jedné z používaných komponent (viz velký upgrade 18. 8.) změnila způsob zpracování DB
chyb a portálová aplikace s tím nepočítala a začala zobrazovat místo uživatelsky srozumitelných hlášek
interní chyby aplikace. Opraveno.

RT  - Praxe381708
Chyba u praxí bez zadaného místa - výpis studentů byl prázdný. Opraveno.

RT  - Sestava Studentská karta381935
Oprava rozložení tisku, eliminace prázdných stránek.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Webové služby303362
Vizitka ZČU, úpravy dle zadání.

DATABÁZE - CHYBY
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RT  - Zápisy do ročníku381694
Oprava počítání obsazení, chyba nastávala při delete ze studenti_v_roce.

RT  - Oprava triggeru pro nastavení příznaků u LA286009
Opraven trigger, který nastavuje příznaky podepsání předmětů po podepsání výjezdové LA.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PJ0015 (2.39) Filtrování dle kola přijímacího řízení u předmětových termínů381648
Filtrování dle kola přijímacího řízení u předmětových termínů.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PM0010 (3.01) Synchronizace Do průměru při změně typu hodnocení361590
Synchronizace Do průměru při změně typu hodnocení.

BOREC NA KONEC

Vigil nebyl žádný propagátor chudoby ani nefantazíroval o klášterním řádu chudých maratonců. Nebyl si
dokonce vůbec jistý, jestli problém správně chápe, natož aby znal jeho řešení. Toužil jen po tom, najít
jediného rozeného běžce, někoho, kdo bude běhat jen pro radost z běhu jako umělec unášený inspirací, a
moci studovat, jak trénuje, žije a myslí. Vigil už jeden takový prototyp objevil. Český voják, nemotorný
moula, který běhal tak příšerným stylem, že vypadal, „jako by mu právě propíchli srdce“.

Tak se o něm alespoň vyjádřil jeden sportovní novinář. Jenže Emil Zátopek miloval běh natolik, že ještě
jako voják základní služby brával svítilnu a vyrážel za nocí na třicetikilometrové běhy. V kanadách. V zimě.
Po celodenním pěchotním výcviku. Když bylo příliš sněhu, Zátopek běhal ve vaně s namočeným špinavým
prádlem, takže se dobře procvičil, a navíc si ještě vypral. Jakmile počasí dovolilo vyrazit ven, jako by se
zbláznil. Běžel vždy čtyři sta metrů, co nejrychleji dokázal, a tyto krátké běhy třeba devadesátkrát po sobě
opakoval, přičemž mezi nimi pokaždé dvě stě metrů lehce vyklusával. Po skončení takovéto rozcvičky měl
naběháno přes padesát kilometrů.

Kdybyste se ho zeptali na tempo, jen by pokrčil rameny. Nikdy si čas neměřil. Aby si procvičil rychlé starty,
hrál s manželkou Danou házenou Oštěpem přes fotbalové hřiště. Jedno z jeho oblíbených cvičení v sobě
spojovalo vše, co měl nejraději. Běhával lesem ve vojenských kanadách a s milovanou manželkou na
zádech.

Christopher McDougal, Zrozeni k běhu
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