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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. Pokud máte k formě nebo obsahu nějaké připomínky, oceníme, pokud nám je pošlete. A nezapomeňte,
že seminář v Rusavě se blíží!

MOBILITY - SPRÁVA NABÍDKY VÝJEZDŮ A PŘIHLAŠOVÁNÍ K NABÍDKÁM
VÝJEZDŮ

Portlet pro ECTS výjezdy (S035) obsahuje nově další dvě záložky a to záložku Nabídka výjezdů a Mé
přihlášky na výjezdy.

Nabídka výjezdů slouží ECTS koordinátorům pro správu a vypisování nabídek výjezdů a dále k posouzení
přihlášek a výběru uchazečů, kteří vyjedou. Ostatní uživatelé - uchazeči (studenti a zaměstnanci) - si pak
skrze tuto záložku mohou prohlížet pro ně určenou nabídku výjezdů a případně se k nabídce výjezdu
přihlásit.

Mé přihlášky na výjezdy obsahuje podané přihlášky uchazeče k nabídkám výjezdů s možností případného
doplnění požadovaných termínů, informací nebo dokumentů.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 29.03.2019 - 13.04.2019 (BUILD 190413)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 301665 - Evaluace  
drobnost - možnost nastavit příznak, zda text po uzavření ankety obsahuje HTML značky/formátování

RT 301217 - Tisk přihlášky  
tisk členů komise u papírových přihlášek

RT 296898 - Tisk přihlášky  
tisk více dokladů o platbě v levém horním rohu plné přihlášky

RT 296754 - Mobility  
portlet pro ECTS výjezdy byl doplněn o další záložku 'Mé přihlášky na výjezdy'

RT 301004 - Webové služby - Na straně IS/STAG připraveno na prototyp externí hromadné
korespondence spojené s podepisováním  
zatím připraveno jako prototyp, nicméně nyní už je téměř vše připraveno.

Globální   
Úprava pro možnost dlouhodobějších odkazů - dosud jsou portálové odkazy platné pouze krátkou dobu,
obvykle jen po dobu uživatelské session / přihlášení. Nikdy to v portletovém prostředí nepůjde udělat
dokonale, ale alespoň byl nyní udělán první krok k tomu, aby odkazy mohly alespoň teoreticky vydržet
déle. Například základní odkazy zaindexované vyhledávači (Google atd.) by mohly fungovat dlouhodoběji

RT 272991 - Praxe  
vkládání souborů studenty

RT 301099 - Program předmětu (S026)  
responsivní úpravy.
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Globální   
Témata kvalifikačních prací - Upozorňuje uživatele (primárně vedoucího práce), že téma bude schvalovat
role Garant oboru a že by měl k tématu přidat omezení na studijní obor.

RT 281395  
Tisk loga fakulty (přednostně) nebo univerzity na ECTS dokumentech. Tiskne se logo vložené pro jednotlivá
pracoviště v Číselníku pracovišť (CI0110), zároveň se ruší parametr WWW_LOGO_SKOLY.

Globální  - Webové služby  
WS pro TROZ, odebráno omezení na 5 znaků kódu studijního programu - historicky byly kódy studijních
programů jen na 5 znaků, služba pro export do TROZ vracela pouze prvních 5 znaků kódu. nyní již vrací i
delší (např. 12-ti místné kódy)

RT 295423 - Doplnění údajú o VŠKP  
Doplnění drobnosti.

RT 301156 - Webové služby - Rozšířen popis služeb, které vracejí statistiky přijímacího řízení  
k webovým službám i k nadstavbové aplikaci se statistikami přijímacího řízení dopsána informace o tom, že
se řídí vyhláškami MŠMT a že počítají pouze přihlášky na vykazovaná studia.

RT 283220 - Témata kvalifikačních prací  
Aplikace umožňuje procházet seznam témat z posledního vyhledávání. Tato možnost je dostupná v
otevřeném detailu tématu kvalifikační práce, kde se uživatel může šipkami přepínat mezi vyhledanými
tématy.

RT 299117 - Webové služby - Opraveno předávání parametrů po přihlášení uživatele  
hodnoty parametrů po návratu z přihlašovací obrazovky modulu WS nebyly správně zakódovány pro použití
v URL - opraveno. Zároveň aktualizována dokumentace na webu https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-
services/ws_prihlasovani.html

RT 299117 - Webové služby - Změna po přihlášení anonymního uživatele  
pokud uživatel, který je přesměrován z klientské aplikace na přihlašovací obrazovku modulu WS, použije
tlačítko "Přihlásit se jako anonymní uživatel", došlo ke změně/opravě zpět předávaných parametrů. Nově se
i jako hodnota parametru "stagUserTicket" vrací řetězec "anonymous". Jako hodnota parametru
"stagUserInfo" se nově místo prázdného řetězce vrací prázdná kolekce (tj. prázdný seznam rolí).

RT 301533 - Webové služby - Uprava prenosu bodu z Moodle  
body mohou prijit v ruzne podobe (s desetinnou teckou i carkou, dokonce i nejaky text), takze vylepsen
prenos do IS/STAG, aby detekoval alespon ruzne typy zapisu celych/desetinnych cisel

WINDOWS KLIENT

RT 281395 - CI0110 (3.08) Možnost vložit české a anglické logo pracoviště  
Možnost vložit české a anglické logo pracoviště

RT 299819 - OP0010 (3.79) Přidání záložky Partneři.  
Do formuláře přidána záložka Partneři nad tabulkou Obory_partneri a nové položky pro joint-degree do
popisu oboru.

DATABÁZE

RT 296754 - Nová položka do tabulky mo_rizeni_informace  
Nová položka do tabulky mo_rizeni_informace.odpoved

RT 296754 - Přidání 2 položek do tab. mo_rizeni_prihlasky  
Přidání 2 položek do tab. mo_rizeni_prihlasky - poznamka_interni a poznamka_verejna

RT 301199 - Nové položky tab. SPIS_TYPY_DOKUMENTU  
Nové položky tab. SPIS_TYPY_DOKUMENTU - 3 položky

RT 301153 - Nová položka PX_MISTO_NAVRH.OS_CISLO  
Nová položka PX_MISTO_NAVRH.OS_CISLO - vazba na tab. studenti

RT 301296 - Nová položka tabulky MO_SMLOUVY_OBSAH  
Nová položka tabulky MO_SMLOUVY_OBSAH.MUSI_ODPOVIDAT_ISCED
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RT 299819 - Přidání položky obory.LOGO_PROGRAMU_NAZEV  
Přidání položky obory.LOGO_PROGRAMU_NAZEV a doplnění pohledu vobory

RT 301346 - Tabulka mo_smlouvy  
8 nových položek - Položky řeší od kdy, do kdy je možné studenta nominovat na určitý semestr

PORTÁL - CHYBY

RT 301568 - Oprava diploma supplementu  
v případě změn v číselníků vedoucích pracovišť (děkan, rektor) se v různých speciálních případěch špatně
tiskla jména/funkce u podpisů na DS.

RT 301344  
Oprava zobrazení termínů přijímacích zkoušek pro uchazeče

RT 301186 - Témata kvalifikačních prací  
V exportu seznamu témat bylo opraveno zobrazování omezení na studijní program a obor.

RT 301183 - Témata kvalifikačních prací  
Opravena nefunkční editace administrativní části tématu.

RT 301067 - Oprava chyby v předzápisu, zmizela záložka "změny studijního plánu"  
opravena možnost prohlížet si změny ve studijním plánu mezi jednotlivými ročníky.

RT 279126 - Zadávání hodnocení  
doplněno upozornění pokud je vloženo konečné hodnocení a není vložen zápočet před zkouškou.

RT 301144 - Sylabus předmětů  
chybějící texty k hodnoticím a vyučuvacím metodám ("programpredmetu.qram.komentar-hm-zn")

RT 301155 - Webové služby  
Oprava chyby při zakládání Moodle kurzů

DATABÁZE - CHYBY

RT 301398 - HK0090  
oprava generování zdrojového souboru - HK0090 - oprava generování zdrojového souboru kvůli

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 299839 - Kontrola změn údajů partnerské školy  
Kontrola změn údajů u partnerské školy

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT 300965 - CI0080 (3.06) Oprava aktualizace číselníku  
Oprava aktualizace číselníku

RT 301076 - AN0010 (3.43) Oprava zobrazení položky.  
Oprava zobrazení položky Jazyk na záložce Závěr. zkoušky/Rozprava

RT 292425 - GST_MPOC (2.07) Úprava podmínek pro počty studentů  
Upraveny podmínky pro platnost_do

RT 301196 - AN0010 (3.44) Oprava domény.  
Oprava domény Jazyk.

RT 301220 - CERTIF (5.05) Oprava chyby u podpisu děkanky  
Oprava přechylování děkana

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
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RT 300965 - OP0010 (3.78) Oprava délky názvu stud. programu  
Oprava délky názvu stud. programu

RT 273800 - HK0090 (1.10) Nová terminologie, délka specializace  
Nová terminologie, délka specializace

RT 291879 - AN0050 (2.63) Změna délky a názvu položek  
Změna délky položek kodsp_i, cisoboru a názvů Obor - Specializace, Specializace - Zaměření

RT 301424 - PM0010 (2.77) Zobrazování segmentů  
Vyhledávání segmentů, ve kterých je daný předmět zařazen, podle zadané zkratky segmentu.

Borec nakonec

Ale jednoho dne Ulrich přestal chtít být nadějí. Tenkrát už nastala doba, kdy se začínalo mluvit o géniích
fotbalového hřiště nebo boxerského ringu, ale v novinových zprávách připadal na nejméně deset geniálních
vynálezců, tenorů nebo spisovatelů sotva jeden geniální střední útočník nebo velký tenisový taktik. Nový
duch se necítil ještě docela pevný v kramflecích. Ale právě tehdy Ulrich někde četl, jako předčasně uzrálý
plod léta, najednou slova „geniální závodní kůň". Bylo to ve zprávě o jakémsi senzačním úspěchu při
dostizích a pisatel si pravděpodobně vůbec nebyl vědom celé velikosti toho nápadu, který mu duch
pospolitosti vsunul do pera. Ulrich ale naráz pochopil, jak nevyhnutelně souvisí celá jeho životní dráha s
tímto géniem závodních koní. Neboť kůň byl odjakživa posvátným zvířetem kavalerie a v mládí prožitém v
kasárnách neslyšel Ulrich než o koních a o ženských a utekl z toho, aby se stal významným člověkem, a když
by se teď byl po střídavém úsilí mohl cítit blízek vrcholu svých snah, uvítal ho odtamtud kůň, který ho
předběhl.

Robert Musil, Muž bez vlastností
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