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Vážení a milí administrátoři IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu. A
připomínáme, že pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, pokud nám je pošlete.

NOVÝ ZPŮSOB KONFIGURACE PROPOJENÍ S MOODLE

IS/STAG nově umožňuje konfigurovat propojení s externími e-learningovými systémy Moodle na jediném
místě, prostřednictvím formuláře v portálové aplikaci. Na rozdíl od dosud existujícího řešení, které
vyžadovalo součinnost vývojového týmu IS/STAG při každém nasazení nějakého napojení na Moodle, je nově
možnost konfigurace plně v rukách administrátorů IS/STAG nebo uživatelů s rolí „Administrátor Moodle
kurzů“.

Po nasazení nových verzí aplikací „webové služby nad IS/STAG“ a „IS/STAG portálové rozhraní“ si aplikace
automaticky načte konfiguraci stávajících připojení (z dosud používaného konfiguračního souboru na serveru)
a překopíruje ji na nové místo v databázi IS/STAG. Od toho okamžiku již nebude stará konfigurace využívána
a automaticky se přejde na nový způsob. Administrátoři naleznou vše potřebné v portálu v sekci
„Administrace / Externí systémy / Moodle“. Budou zde moci veškerá nastavení konfigurovat a následně i
okamžitě své konfigurace otestovat. Od této chvíle tedy, prosím, spravujte svá napojení na Moodle sami a
kontaktujte nás pouze v případě dotazů, nouze či chyb.

V budoucnosti zároveň dojde k aktualizaci doplňku pro Moodle a k aktivaci funkcí, které nové propojení
přináší. Až bude doplněk k dispozici, zašleme administrátorům informaci o způsobu a podmínkách jeho
nainstalování a provozu (aktuálně mají doplněk k dispozici pouze školy, které byly součástí loňského CRP
projektu. O přístupu dalších škol k doplňku se aktuálně jedná). Hlavní nové funkce, dostupné od cca 15. 2.
2019,budou:

Možnost založení kurzu, který bude sloužit k otestování uchazečů při přijímacím řízení. V IS/STAG jde
takový kurz propojit s předmětem přijímacího řízení a výsledky z Moodle se budou automaticky kopírovat
do IS/STAG – podmínkou je nový doplněk v Moodle.

Možnost zakládání kurzů nejen pro celé předměty, ale i jen pro jeden ze semestrů či pouze pro studenty
konkrétní formy studia– podmínkou je nový doplněk v Moodle.

Nové GUI portálové aplikace pro zakládání a správu kurzů – k dispozici i bez nového doplňku. Veškerá
dokumentace k novému propojení s Moodle je aktualizovaná na webu IS/STAG (dostupné pouze
administrátorům): https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/moodle
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NOVÁ PODOBA DOKUMENTŮ VŠKP

Nedávno jsme po několika měsících testování vydali zcela nové dokumenty týkající se vysokoškolských
kvalifikačních prací:

Podklady pro zadání VŠKP

Zadání VŠKP

Údaje o VŠKP

Tyto dokumenty jsme byli nuceni aktualizovat především z důvodu přechodu na moderní technologii (stejně,
jako jsme nedávno připravili například nový „diploma supplement“). Po nasazení do provozu se ozvalo
několik zákazníků, jejichž požadavky jsme několik týdnů sbírali a nyní udělali několik úprav.

Téměř všechny požadavky se týkají vizuální stránky dokumentů. Vzhledem k tomu, že jste se vy, naši
zákazníci, na některých změnách shodli a další změny nám nepřijdou zásadní, rozhodli jsme se tyto úpravy
provést globálně pro všechny, aniž bychom se zatím pouštěli do parametrizace. Budete-li mít zásadní
připomínky, prosím, ozvěte se, nicméně stále si zatím myslíme, že bude možné najít společné řešení pro
všechny. Od verzí vydaných 15. 2. 2019 tedy dojde k těmto změnám:



U všech tří dokumentů zvětšíme základní velikost písma na 12 bodů (ze současných 11 bodů). Současná
velikost byla dána především snahou o vizuální sjednocení nových dokumentů (tj. například „diploma
supplementu“), nicméně požadavek přišel z více stran a vycházíme tudíž vstříc

U dokumentu „Zadání VŠKP“ je nastaven speciální levý okraj, kvůli zařazení listu papíru do vazby
kvalifikační práce (tj. aby šel papír dobře zařadit do existující vazby). Jakékoliv další požadavky na
změnu/zvětšení okrajů realizovat nebudeme, protože v případě nutnosti si je snadno můžete sami
nastavit při tisku PDF dokumentu

Zvýraznění úvodních sekcí (s osobním číslem, jménem a tématem práce) na podkladu a údajích o VŠKP.

Drobnější úpravy, odsazení, tučné zvýraznění a podobně

Detailní informace budou uvedeny u jednotlivých změnových RT požadavků, jakmile je uzavřeme.

VKLÁDÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH AKCÍ

Jednorázové akce smí historicky bez omezení vkládat uživatel s rolí Administrátor, Prorektor nebo Komerce.
Pokud chceme povolit vkládání jednorázových akcí do vlastních místností i pro role Tajemník fakulty, Katedra,
Fakultní rozvhář a Fakultní superrozvrhář, je třeba nastavit parametr VLASTNI_MIST_POVOLIT_JEDAKCE na
hodnotu A nebo F (pro roli Katedra a Fakultní rozvrhář povoluje vkládání i do fakultních místností). V
takovém případě pak nově platí, že lze jednorázové akce navíc vkládat i do místností, které jsou pro
uživatele z pracoviště povolené ve formuláři Povolování využití místnosti vlastníkem (RA0300).

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 28.01.2019 - 12.02.2019 (BUILD 190212)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 275764 - Prohlížení  
Průnik volných časů u rozvrhových akcí byl upraven tak, aby zobrazoval pouze studující studenty (tj.
nezobrazuje průnik rozvrhových akcí studentů, kteří ukončili či přerušili studium).

RT 296945 - Odkazy do portálových aplikací z Microsoft Office  
V Microsoft Office je známý problém s otevíráním odkazů, například z Wordu (popis a odkazy viz toto RT).
Nejde například otevírat naše "čistá URL", tj. třeba odkazy do aplikace "Prohlížení". Podařilo se nám
připravit "fintu", která by ve většině případů měla umět poznat, že probíhá otevření odkazu z Wordu a
pokud ano, "oblafne" jej tak, aby se problém Wordu obešel. Odkazy se tak dají otevírat i přímo z Word
dokumentů.

RT 285337 - Podmínky absolvování  
optimalizace dotazu na výběr bloků
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RT 294529 - Mezní termín SZZ  
do portálu do aplikace 'Informace o uživateli' doděláno zobrazení mezního termínu splnění státnic, pokud si
to přeje škola vymáhat. Funkce se aktivuje parametrem LIMIT_DNU_SPLNENI_SZZ.

RT 297498 - Poplatky za studium  
drobnost - dodělávka ohledně vyjímek, kdy student nastoupí studium a je mu placeno mimo příspěvky z
MŠMT a v průběhu začne být placeno z příspěvků z MŠMT.

RT 297172 - Webservices - Webová služba 'getKvalifikacniPrace'  
přidány položky 'povoleniZverejnitPraci', 'povoleniZverejnitPosudky' (informují, zda na základě nastavení
IS/STAG je povoleno zveřejnit obsah plného textu práce či posudků v daný okamžik) a položka 'pokus'
(stejně jako položka se známkou je dostupná pouze vyšším rolím)

RT 297233  
Přepracována konfigurace propojení s Moodlem. Dosud byla nutná konfigurace na propojení s Moodlem na
několika místech a byly nutné zásahy a pomoc od vývojářů. Nově vznikla v portálu sekce "Admin / Externí
systémy / Moodle", kde jde kompletně nakonfigurovat propojení bez nutnosti interakce s vývojáři.
Aktualizovaná dokumentace je stále k dispozici zde: https://is-
stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/moodle/index.html

RT 297250 - ECTS Příjezdy  
přidávání předmětů k příjezdu nyní omezeno jen na předměty s výukou v semestru příjezdu, popř. při
prodlužování semestru na předměty z následného semestru, popř. při příjezdu od počátku plánovaného na
oba semestry žádné omezení není.

RT 291603 - Hromadné posílání e-mailů (S028)  
k výpisu rozvrhových akcí doplněna čísla týdnů tam, kde je týden nastaven na "Jiný"

RT 297233 - Webservices - Přepracována konfigurace propojení s Moodlem  
příprava na změnu. Dosud byla nutná konfigurace na propojení s Moodlem na několika místech a byly
nutné zásahy a pomoc od vývojářů. Nově vznikne v portálu v sekci "Admin / Správa externích systémů"
nová záložka, kde půjde komplet nakonfigurovat propojení bez nutnosti interakce s vývojáři.

Globální  - Webservices  
Přidán konfigurační parametr 'ws.demo' označující daný modul jako modul běžící nad nějakou
DEMO/TEST/CLONE databází - Označuje proste neprodukční systém. V návaznosti na to se aplikace umí
sama bránit "nechtěné" konfiguraci - například napojení na provozní systém. Ví-li aplikace, že ona je
"demo", nedovolí připojení například k produkčním Moodle systémům (viz dokumentace propojení s
Moodle) a v budoucnu přibudou i další možnosti ochrany před nechtěnou komunikací "demo" aplikace s
provozním externím systémem.

WINDOWS KLIENT

RT 279340 - AN0030 (4.73) Kopírování vedoucího z Podkladu  
Pokud je vedoucí pro VŠKP již u práce zadán, při kopírování dat z "Podkladu pro zadání VŠKP" přidán do
formuláře dotaz, zda se má vedoucí změnit, pokud je v "Podkladu.." uveden někdo jiný.

DATABÁZE

RT 297344 - Položka stav_absolvovani do view  
Položka stav_absolvovani do view

RT 281587 - Úpravy pro vkládání JA  
Možnost vkládat JA i do místností povolených pro pracoviště, pracoviště znamená v případě JA pracoviště
uživatele

RT 293075 - Nové tab. obory_partneri a abn_absolventi_partneri  
Nové tab. obory_partneri a abn_absolventi_partneri

RT 293075 - Nové tab. obory_partneri a abn_absolventi_partneri  
Nové tab. obory_partneri a abn_absolventi_partneri

RT 297233 - 13 nových položek do tabulky el_systemy  
13 nových položek do tabulky el_systemy
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PORTÁL - CHYBY

RT 297906 - Podklad pro zadání VŠKP  
tisk - oprava překlepu.

RT 295334 - Právo na odvolání  
V portálu se nabízela možnost vzdát se práva na odvolání i poté, co již došlo k vyplacení částky. Upraveno,
aby se v tomto případě již vzdávat nešlo.

RT 297586, 297346, 297163, 297497, 297836, 297176 - Nová vizualizace studia  
opravy různých chyb, drobná vylepšení, adaptace na různé speciální případy konstrukce studijních plánů na
školách...

RT 297659  
Oprava v tvorbe odkazu na WS s předměty katedry.

RT 297001  
Opravena sporadická chyba při načítání rozvrhů (v případě špiček)

RT 297583 - E-learningové kurzy  
Opraveno zobrazování záložek kurzu i v případě, že nemohl být zvolen žádný kurz.

RT 297543 - Epřihláška - Tisk  
oprava tisku předmětů na straně 4

RT 297001 - Webservices  
Opravena sporadická chyba při načítání rozvrhů (v případě špiček)

RT 297218 - Evaluace  
zobrazeni výsledků - drobnost v případech. kdy je u ankety nastaven parametr hodnotit_vyucujici na 'A',
opraveno.

RT 293053 - Zbývající povinnosti  
oprava zobrazení kandidátů na propustky

RT 297219 - Webservices - Podporované MIME typy pro XML  
Aplikace od poslední verze nepodporovala MIME typ pro XML "text/xml", podporovala pouze
"application/xml". Nově je opraveno a opět podporuje oba.

RT 297142 - Webservices  
Opraveno URL na e-přihlášku ze služby prijimacky/getPrijimaciObory

RT 297075 - Témata kvalifikačních prací  
Při převodu témat se do podkladu kopíruje akademický rok obhajoby. Nahrazeno kopírováním
akademického roku zadání, který je upraven podle parametru DP_PODKLAD_AKAD_ROK, který se používá
při přednastavování akademického roku v podkladu kvalifikační práce.

RT 297150 - Témata kvalifikačních prací  
Přednastavování typu tématu způsobovalo, že se po změně typu tématu vždy nastavovala výchozí hodnota.
Toto chování bylo opraveno.

RT 297164 - Témata kvalifikačních prací  
Při editaci tématu se mohly špatně nabízet typy tématu. Upraveno tak, že se při editaci tématu bude
zobrazovat pouze typ tématu, se kterým bylo téma vypsáno a nebude ho možné změnit.

DATABÁZE - CHYBY

RT 296936 - Oprava kontroly na body  
Oprava kontroly na body

RT 297467 - HK0020  
oprava určení, zda je vyplněná přechodná - HK0020 - oprava určení, zda je vyplněná přechodná adresa

RT 297409 - Určení statutu  
oprava - Určení statutu - oprava

RT 297467 - Oprava určení, zda je přechodná adresa vyplněná  
Oprava určení, zda je přechodná adresa vyplněná
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RT 297822 - Požadavky na rozvrh  
granty pro prorektora - Doplnění grantů pro uživatele PORTAL_PROREKTOR nad tabulkou
UC_CAS_PLAN_POZNAMKY.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 296096 - Funkce pro určení statutu dle modulu  
Funkce pro určení statutu dle modulu

RT 297409 - Úprava určení statutu 
Úprava určení statutu - oridno není nikdy smysluplné předávat, ponecháno, ale ve funkci se nepoužívá

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT 297045 - Z_ZZ_TEX (19.22) Úprava pro studenty s fiktivním oborem  
Úprava podmínky pro položku obory.tisk v hlavním selectu

RT 297085 - PZ0020 (3.33) Oprava načítání seznamu studentů  
Pro kontrolu načítání seznamu studentů k předpisu nahrazena tabulka pz_doklady pohledem vpz_doklady

RT 296914 - OP0010 (3.76) Chybějící upozornění.  
Ve formuláři chybělo implicitní upozornění na neuložená data.

RT 296096 - G_PRHA (9.20) Určení statutu předmětu v závislosti na vybraném modulu  
Určení statutu předmětu v závislosti na vybraném modulu

RT 297344 - ZK0030 (7.11) Oprava přepínače Nesplněné  
Oprava přepínače Nesplněné

RT 281587 - RA0300 (1.02) Pouze bublina pro pracoviště  
Pouze bublina pro pracoviště

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 296862 - PM0080 (1.64) Změna délky položky  
Změna délky položky Zkratka v tab. segmenty_st_planu

RT 297093 - SL0040 (1.37) Nastavení defaultní hodnoty.  
U položky vyznam_predmetu nastavení hodnoty B

RT 296862 - SL0030 (1.46) Změna délky a názvu položek  
Změna délky položky zkratka segmentu, změny názvů položek cisoboru, specializace.

RT 296862 - PM0010 (2.73) Změna délky položky  
Změna délky položky zkratka segmentu.

RT 296096 - ES0010 (11.96) Určení statutu dle modulu, pokud je vybrán  
Určení statutu dle modulu, pokud je vybrán

RT 291879 - PJ0021 (3.36) Změna nadpisu  
Změna nadpisu položek cisoboru, specializace

RT 297204 - SL0010 (3.41) Zvětšení délky položky  
Zvětšení délky položky Zkratka_segmentu v bloku "Segmenty ve skupině"

RT 297182 - AN0070 (3.35) V seznamech lidí pouze rok narození  
V seznamech lidí pouze rok narození

RT 232130 - PJ0030 (1.28) Změna délek a zrušení položky  
Změna délek položek kodsp_i, cisoboru, zrušení položky celozivotni_vzdelavani.

RT 291879 - OP0030 (2.12) Změna nadpisů  
Změna nadpisů položek cisoboru a cisspec, oprava LOV.

RT 297820 - PJ0052 (2.08) Zvětšení délky položky  
Zvětšení délky položky cisoboru.
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RT 291879 - PJ0050 (2.07) Zvětšení položky  
Zvětšení položky cisoboru.

RT 297936 - PJ0025 (4.04) Možnost nastavit zda tisknout předměty  
Možnost nastavit zda tisknout předměty

RT 291879 - OP0050 (1.06) Změna nadpisů  
Změna nadpisů obor - specializace, specializace - zaměření

RT 291879 - RA0040 (2.07) Změna délky a názvu položky  
Změna délky a názvu položky Obor

RT 291879 - PJ0130 (5.07) Zvětšení délky položek, zrušení položky  
Zvětšení délky položky cisoboru, zrušení položky celozivotni_vzdelavani

RT 291879 - ES0030 (2.11) Změna nadpisů  
Změna nadpisů Obor - Specializace, Specializace - Zaměření

Borec nakonec

A já se usmívám a jenom mávnu vlažnou dlaní a odcházím plný představy, jak bude vypadat můj příští balík.
Tak třicet pět let ženu do stresových situací každý balík, odškrtávám si každý rok a každý měsíc a v měsíci
každý den, až půjdeme oba do penze, můj pres a já, každý den navečer si nosím domů v aktovce knihy a
můj byt ve druhém patře v Holešovicích je naplněn jen a jen knihami, plný sklep a kůlna už nestačila, moje
kuchyň je plná, špajska a záchod taky, jen cesty k oknu a sporáku jsou volné, na záchodě je jen tolik
prostoru, abych si mohl usednout, nad klozetovou mísou ve výši metr padesát už jsou trámy a fošny a na
nich až ke stropu se tyčí knihy, pět metráků knih, stačí jediný pohyb neopatrného posazení se, neopatrný
vztyk stačí, abych zavadil o nosný trám, a sletí na mne půl tuny knížek a rozdrtí mne se spuštěnýma
kalhotama. Ale i tady už nelze přidat ani jedinou knížku, a tak v pokoji jsem nad dvěma postelemi jsoucími
těsně u sebe dal postavit trámy a nosné fošny, a tak jsem vytvořil baldachýn a postelová nebesa, na kterých
do stropu jsou vyrovnány knihy, dvě tuny knih jsem za těch třicet pět let nanosil domů, a když usínám, dvě
tuny knih jako dvacetimetráková můra tlačí moje snění, někdy, když se neopatrně otočím nebo ze spaní
zakřičím a hodím sebou, v hrůze naslouchám, jak se knihy sesouvají, že stačí jen lehký dotyk kolena, třeba
jen výkřik a jako lavina se na mne všechno z nebes zřítí, roh hojnosti plný vzácných knih se na mne vysype
a rozplácne mne jako veš, někdy si myslívám, že ty knihy proti mně kují pikle, a tak jako já každý den
slisuju stovku nevinných myší, tak knihy nade mnou chystají spravedlivou odměnu pro mne, protože každé
protivenství se rádo vrací.

Bohumil Hrabal, Příliš hlučná samota
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