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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.
Newsletter je k dispozici online na adrese 

, případně jako .https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2023-02-14 PDF

NOVÝ WINDOWS KLIENT

Aktuálně je ZČU první škola, která přešla na novou verzi windows klienta Oracle Forms and Reports 12c.
Používání této verze klienta je nutnou podmínkou pro přechod na verzi Oracle databáze 19c. Tento přechod
je naplánován na léto 2023. Podobný scénář předpokládáme u všech našich zákazníků. Aktuálně již vyšla
další Long Term Support verze Oracle databáze 23c. Tato verze je aktuálně dostupná v beta verzi. Její
podpora je aktuálně plánována až do roku 2030.  Předpokládáme, že na tuto verzi přejdeme pokud možno
co nejdříve, tj. v horizontu dalších jednoho až dvou let.

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Prohlížení / VŠKP394195
Zapracována doména VSKP_UZNANO.

RT  - Praxe388358
Změna způsobu evidence adres pro katalog organizací, studentské návrhy míst a místo praxe účastníka
(není-li z katalogu ale je zadáno přímo) na "adresní místa". Stávající korektně zadané adresy byly
převedeny na odpovídající adresní místo. Pro adresy, které nelze převést, je zobrazeno upozornění

RT  - Webové služby356741
Vylepšení API pro plagiáty na základě požadavku TUL (přidání několika dalších informací o VŠKP / SP).

RT  - IS/STAG / Výjezdy a Příjezdy395588
Doplnění zobrazení data a času vložení přílohy k mobilitě.

RT  - ECTS Smlouvy395592
Upravena kontrola schválení smlouvy z druhé strany.

RT 363778
Přechod evidence adres v e-přihlášce na číselník adresních míst.
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RT  - IS/STAG / Výjezdy a příjezdy350204
V LA a CHLA úprava políček pro podpisy u EWP mobilit - doplněna informace o případném el.
podepsání/schválení těchto dokumentů.

RT  - Nové reporty394389
Při volání reportů v dialogovém okénku přiděláno tlačítko na zavření okna.

RT  - Praxe395001
U studentem odevzdaných souborů, které byly ohodnoceny a používá se u nich schvalování, se zobrazuje
ikonka ilustrující stav (schváleno / vráceno), aniž by se musel rozklikávat detail souboru.

RT 395183
Oprava názvu souboru přenášeného do spisové služby u žádostí studenta.

RT  - IS/STAG / Výjezdy a Příjezdy391704
Nahrazení CHLA2 a CHLA3 opakovaným tiskem CHLA.

RT 394695
Úpravy, zpřehlednění odkazů na e-learningové systémy. Na ZČU do odkazů zahrnut i CourseWare.

RT  - IS-STAG / Podklady pro výroční zprávu394800
Ve statistikách oddělena i distanční forma studia.

RT  - Oznámení typu NEWSOUB je nově zasíláno i uchazečům. Jedná se o oznámení394975
dosud zasílané jen studentům v okamžiku, kdy IS/STAG vloží danému studentovi nějaký
dokument (binární přílohu
Soubor) do spisu ve spisové službě.

RT  - Praxe - notifikace o vloženém hodnocení379968
Při vložení hodnocení studenta na praxi se posílá oznámení (notifikace) hodnocenému studentovi,
učitelům předmětu a správci praxe. Oznámení se neposílá autorovi hodnocení.

RT 394081
Podpora pro načítání seznamu skupin uživatele přímo z odpovědi Shibbolethu (využití zatím na ZČU).

RT  - Témata kvalifikačních prací363385
Pokud je program akreditován s číslem oboru, na podklad kvalifikační práce se netiskne obor ani
specializace.

WINDOWS KLIENT

RT  - PZ0020 (3.50) Přepínač pro zobrazení plateb, políčka s počty, filtrování předpisů390868
Přepínač pro zobrazení plateb, políčka s počty, filtrování předpisů pro uchazeče a studenty.

DATABÁZE

RT  - Úprava velikosti položky393953
Položka obory.text_na_diplomu se zvětšuje na v2(1000).

RT  - Nové parametry394728
Přidávají se parametry pro zvolení možnosti automatického zápisu do studia -
ZAPIS_AUTOMAT_TYP_STUDIA, ZAPIS_AUTOMAT_ZTOTOZNENI, ZAPIS_AUTOMAT_DATUM_ZAPISU
a ZAPIS_AUTOMAT_FINANCOVANI.

RT  - Zákaz změny typ termínu394210
Zákaz změny typu termínu u termínu s přihlášenými studenty platí pro všechny, povolení pro roli
Administrátor zrušeno.

RT  - Úprava matriky385302
U programů akreditovaných po novele lze libovolně měnit specializace. Již se nevykazují na SIMS.
Kontrola na změnu oboru probíhá jen u programů akreditovaných před novelou.

RT  - Nové položky394728
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Přidávají se položky pro automatický zápis do studia: BLOKY_PREDM.AUTOMATICKY_ZAPSAT,
STUDIJNI_PLANY.PRO_PRVAKY a STUDIJNI_PROGRAMY.STUDIJNI_REFERENTKA.

RT  - HK-oprava výběru394998
UHK - změna formátu čísla jednacího.

RT  - Doplnění pohledů o nové položky394728
Doplňují se pohledy: vstudijni_plany, vstudijni_programy a vbloky_predm.

RT  - novy typ notifikace pro praxe379968
Notifikace při zadáni hodnocení studentovi, učitelům předmětu a správcům praxe.

RT  - Nová položka364376
ABN_ABSOLVENTI - Přidává se - POHLAVI - pro zachování historie případných změn.

RT  - Úpravy pro adresní místa395287
Úpravy pro adresní místa - synchronizace a přenos údajů.

RT  - Úprava systému pro upozorněni 389136
Je přidána položka pr_spojovaci.studijni_referentka.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Zobrazování fotografie studenta395501
V případě, že je externí systém pro získání fotografie nedostupný, zobrazíme uživateli pouze informaci
o tom, že fotografii nelze zobrazit. Administrátoři najdou informaci o problému v logu.

RT  - Moje studium / Žádosti studenta395784
Oprava ve vkládání souborů k žádosti.

RT  - Témata kvalifikačních prací390651
Zrušeno zobrazení upozornění na resetování schvalovacího procesu v případě, kdy jsou upravovány
položky, které schvalovací proces neovlivňují.

RT 395520
Oprava bodu 6.1 v Diploma Supplementech. Všechny informace, které tam mohou být (řídí to parametr
DSUP_DODATECNE_INFORMACE), byly jazykově obráceně, než zbytek dokumentu. Opraveno, nově tedy
bude opět první anglická varianta textu a pak za lomítkem česká.

RT  - IS/STAG / Reporty390515
Zadání VŠKP - omezení pro studenta na tisk pouze svého zadání.

RT  - Témata kvalifikačních prací395460
Posílání oznámení studijním referentkám a sekretářkám v případě finálního schválení tématu, pouze
pokud je téma přidělené studentovi. Přidání osobního čísla studenta do textu oznámení.

RT  - IS/STAG / Výjezdy395387
Oprava v celkovém součtu kreditů.

RT  - IS/STAG / Výjezdy394643
Ošetření případu, kdy je u výjezdu přiřazen domácí předmět, jehož roční varianta je následně
odstraněna.

RT 394818
Vylepšení chování nových reportů v sekci "správa uživatelského nastavení", oprava několika chyb.

RT  - Moje výuka / Praxe394914
Zmizelo hodnocení souborů pro učitele, opraveno.

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů394944
Oprava vyhledávání smlouvy dle interního názvu, doplněna možnost řazení vyhledaných smluv.

RT  - Webové služby - Spisovka TESS364746
Oprava zjišťování čísla jednacího.

RT 394576
Oprava tisku podkladu VŠKP v případě, kdy se studijní referentka přepíná na studenta.
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RT  - Webové služby - EWP LA394643
Upraveno vyhledání domácích předmětů tak, aby nalezlo variantu předmětu určenou buď akademickým
rokem výjezdu, nebo poslední variantou tohoto předmětu. Pokud neexistovala varianta předmětu pro
akademický rok výjezdu, skončilo generování dat pro výjezdovou LA posílanou přes síť EWP chybou.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Webové služby - EWP LA395263
Přidána kontrola povinných položek studenta v přijaté LA. Upravena chybová hláška v případě chybějících
hodnot.

RT  - Webové služby - EWP387794
Změna pořadí aktualizace konfigurace připojení institucí k EWP tak, aby byla domácí škola aktualizovaná
jako první.

RT  - Webové služby - EWP IIA389380
Při ukládání dat stažených přes síť EWP je datum převeden do naší časové zóny.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Odzápis z termínu zkoušky394814
Automatický odzápis z termínu zkoušky při nesplněném zápočtu před zkouškou a dosažení max.
dovoleného počtu pokusů.

RT  - HK-oprava výběru pro UHK394998
Oprava pro UHK kvůli změně formátu jednacího čísla.

RT  - Započítávání předmětů395387
Do sumy kreditů za nahrazované předměty nezapočítávat předměty s příznakem smazaný a odebraný.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Úprava mazání uživatele394375
Uživatele je možná smazat i když má záznam v tabulce REP_AUDIT.

RT  - Zobrazení získaných bodů na záložce Přehled všech přihlášek uchazeče394192
Zobrazení získaných bodů na záložce Přehled všech přihlášek uchazeče.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - RA0010 (4.43) Oprava kopírování záznamů a vkládání vyučujícího393158
Oprava kopírování záznamů a vkládání vyučujícího.

RT  - OP0010 (4.05) Možnost aktualizovat poznámku u oblasti vzdělávání394635
Možnost aktualizovat poznámku u oblasti vzdělávání.

RT  - GPM_SEZ2 (2.15) Upgrade na 12c394616
Oprava parametru p_cisspec.

RT  - STAG2 (16.32) Sestava Potvrzení o převzetí diplomu přepnuta do portálu339440
Sestava Potvrzení o převzetí diplomu přepnuta do portálu (musí být nasazena poslední verze portálu).

RT  - ES0160 (1.20) Překódování výsledného souboru pro nového klienta395044
Pomocí nástroje iconv.

RT  - G_STIP1 (12.06) Upgrade na 12c394890
Doplnění SET ROLE k updatům.

RT  - ES0200 (2.24) Opakovaný převod zájemce znemožněn394703
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Opakovaný převod zájemce znemožněn.

RT  - RA0010 (4.44) Aktualizace tlačítka Další vyuč.390703
Aktualizace tlačítka Další vyuč.

RT  - CI0050 (3.11) Opravena délka názvu okresu395284
Opravena délka názvu okresu.

RT  - G_ST_UCH (4.10) Oprava parametrů395086
Oprava default hodnot parametrů aprobace, specializace a kombinace.

RT  - PZ0020 (3.51) Oprava zobrazení po zařazení studentů na předpis a tlačítka395561
Detail-všichni
Oprava zobrazení po zařazení studentů na předpis a tlačítka Detail-všichni.

RT  - SY0270 (1.23) Oprava tlačítka pro Příloha student395633
Oprava selectu.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - PZ0030 (3.66) Zobrazení částky na desetinná místa394646
Zobrazení částky na desetinná místa.

RT  - PZ0010 (3.55) Zobrazení částky na desetinná místa394646
Zobrazení částky na desetinná místa.

RT  - PZ0020 (3.48) Zobrazení částky na desetinná místa394646
Zobrazení částky na desetinná místa.

RT  - PJ0021 (3.49) Zobrazení získaných bodů na záložce Přehled všech přihlášek394192
uchazeče
Zobrazení získaných bodů na záložce Přehled všech přihlášek uchazeče.

RT  - G_STIP2 (13.19) Rozvolnění parametru Vypracoval395008
Do parametru Vypracoval je umožněno vložit libovolné jméno.
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ZA TIBEŤANY DO HIMÁLAJE

V Káthmándú zůstávám ještě dva dny a točím s další skupinou lidí, kterým obrátili Číňané život v mizérii s
tibetskými uprchlíky. Těch je podle odhadů OSN v zemi kolem dvaceti tisíc. Tibetské nevládní organizace
ale tvrdí, že jejich počet může být až několikrát vyšší. Ale protože většina Tibeťanů je v zemi ilegálně a žije
roztroušena po celém Nepálu, nelze jejich množství určit přesně. Téměř všichni se do Nepálu dostali
překročením hraničního průsmyku Nangpa La ve výšce pět tisíc osm set metrů. Z Nepálu se snaží dostat do
Indie do oblasti města Dharamsala, kde žije jejich spirituální vůdce dalajlama a kde sídlí tibetská exilová
vláda. Ti, kterým se to nepodaří, živoří v Nepálu, jak se dá. Nepál je toleruje, ale jelikož nechce popudit
svého komunistického severního souseda, nedává tibetským uprchlíkům doklady, takže ti oficiálně v zemí
neexistují a nemají žádná práva ani zabezpečení. Všichni Tibeťané ale vidí v nastávajících olympijských
hrách naději. Jsou přesvědčeni, že během her, kdy se oči celého světa soustředí na Čínu, mají jedinečnou
příležitost upozornit na bezpráví a teror, jimiž v Číně trpí. Proto teď chodí dennodenně v Káthmándú
demonstrovat před čínské velvyslanectví a riskují zbití a zatčení nepálskou policií. Demonstranti tvrdí, že
nemají co ztratit a že se nebojí ani hrozeb, že budou vyhoštěni zpět do Tibetu. Dodávají, že taková
příležitost jako pekingská olympiáda se jim už v životě nenaskytne. Jde z jejich strany o bezbřehou naivitu.
Finančně a morálně zkorumpovanému Mezinárodnímu olympijskému výboru je osud Tibeťanů naprosto
ukradený, stejně jako sponzorům olympijských her, jako jsou firmy Coca-Cola, McDonald's, Samsung a
jiné. A sportovci? Ale no tak! Ti chudáčci se přece pro svých pět minut slávy teď čtyři roky tvrdě
připravovali. Chtít po nich, aby se jich vzdali kvůli nějakým ušmudlaným pologramotným Tibeťanům?
Nezlobte se, ale to by bylo tak nefér. Tak nefér!

Rodina Tibeťanky Nimy Dolkar žije v Káthmándú již čtrnáct let. Nemají doklady a nemohou vycestovat. Dva
členové rodiny jsou mniši v klášteře, ostatních pět se živí jako námezdní síly. Až na ty dva mnichy žijí
společně v jednopokojovém bytě. Na rozdíl od Číny ale mohou svobodně praktikovat své náboženství a ví,
že za svou podporu a sympatie vůči dalajlamovi neskončí mučeni ve vězení. Do zpěvu jim ale není: „Jsme
lidé bez vlasti. Naše kultura umírá," říká Nima posmutněle. I ona vidí v olympiádě naději a chodí
demonstrovat před čínskou ambasádu každý den.

„Nemůžeme proti Číňanům bojovat vojensky, nemůžeme porazit ekonomicky, jsme jen uprchlíci bez ničeho
v cizí zemi. Jediné, co můžeme, je pokojně demonstrovat a prosit svět, ať nás zachrání." A dodává:
„Jestliže se tibetská otázka nevyřeší a problémy se potáhnou dál, existuje nebezpečí, že tibetský způsob
života, tibetská kultura a jazyk skutečně zmizí navždy." V tom s ní naprosto souhlasím. Tibetská kultura
pod současnou komunistickou vládou v Pekingu nemá šanci na přežití. Bude vymýcena. Přežije ale v
limitované míře v tibetských komunitách právě v Nepálu a v Indii.

ETZLER, Tomáš. . Vydání druhé. V Praze: Vyšehrad, 2022.Novinářem v Číně: co jsem to proboha udělal?
ISBN 978-80-760-1583-8.


