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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.

NOVÉ MOŽNOSTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V IS/STAG

Do IS/STAG byla doplněna nová funkcionalita týkající se ochrany osobních údajů a GDPR. Rozšiřuje současné
možnosti konfigurace aplikace ve smyslu omezení, které studenty a jaké informace o těchto studentech
mohou ostatní uživatelé v systému vidět.

Původně bylo prohlížení IS/STAG otevřené veřejnosti bez omezení. V průběhu času přibyla možnost skrýt
některé obrazovky před anonymními nepřihlášenými uživateli – před veřejností. Dosud se toto omezení
nastavovalo v konfiguračním souboru na serveru a pro jeho změnu bylo nutné kontaktovat vývojáře. Nově
jsme tuto konfiguraci přenesli do nových parametrů PROHLIZENI_ANONYMOVI_ZAKAZAT a
PROHLIZENI_ANONYMOVI_POVOLIT (konfiguraci z původního souboru jsme přenesli do parametrů za vás).
Nastavení obou parametrů můžete jako administrátoři řídit sami.

Postupem času se objevily požadavky na podrobnější kontextovou kontrolu přístupů. To znamená, že
nezáleží pouze na roli prohlížejícího uživatele, ale i například na tom, jaké studoval předměty apod.
Implementovali jsme konkrétní zadání ze ZČU, které požaduje (shrneme-li jej ve stručnosti), aby student v
systému viděl pouze takové jiné studenty, s nimiž má během studia "něco společného" – například s nimi
studuje předmět, má zapsán zkouškový termín, chodí na rozvrhovou akci apod. Jinak řečeno – student smí v
systému vidět pouze ty seznamy studentů, v nichž se on sám "vyskytuje".

Zadání ze ZČU dále řeší situaci, kdy studenti již studium ukončí, a nastavuje, které konkrétní položky cizího
studenta smí prohlížející student vidět (například může či nemusí mít právo vědět, jaký studuje obor atd.).
Upraveno je také obecné vyhledávání studentů v aplikaci Prohlížení / Student.

V důsledku realizace tohoto zadání byla přepracována aplikace Prohlížení a několik dalších míst v systému,
kde jsou seznamy studentů a jejich údajů komukoliv zobrazovány. Změny jsou navrženy tak, aby se
ostatních klientských škol IS/STAG nedotkly. Nicméně jedná se o velký zásah, v případě nalezení problémů či
nežádoucí změny chování systému nám dejte vědět.

Kompletní podrobný popis nových možností nastavení včetně výchozího zadání ze ZČU (pro inspiraci
ostatním školám - budete-li chtít podobný model použít, můžete si jej sami nastavit) je k dispozici zde:
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html
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ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.06.2019 - 28.06.2019 (BUILD 190628)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT 292991 - Praxe
vyhledávání praxí, export praktikantů do excelu

RT 299672 - Prohlížení/Předměty/Popis předmětu
k literatuře doplněno případné zobrazení DOI - Identifikátor digitálního objektu.

RT 303334
Aktualizace použitých softwarových komponent s ohledem na blížící se přechod na novou verzi portálové
platformy s Javou 11

Globální 
Úpravy týkající se nasazení SSO řešení Shibboleth na školách ZČU, JČU, UPOL a UPA

RT 292183 - Nové možnosti ochrany osobních údajů studentů
implementováno zadání ze ZČU, připravené a konfigurovatelné i pro ostatní zákazníky. Detailní informace
budou uvedeny v newsletteru IS/STAG a detailní popis je uveden zde: https://is-
stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal-doplnujici_osobni-udaje.html

RT 305183
Dodání informace o tom, jaké předměty daný předmět podmiňuje, i do modální verze sylabu předmětu
(do té, která se objevuje v "okýnku" z různých jiných aplikací)

RT 299284
Do Moje studium doplněna záložka Soubory studenta. Skrze ní mohou nyní doktorandi vkládat soubor se
svou výroční zprávou.

Globální 
13.06.2019==

Globální 
Ochrana přihlašování do portálu proti situaci, kdy databáze IS/SAG dlouho neodpovídá - typicky může
nastat případ (na školách, kde se uživatelé ověřují přímo vůči IS/STAG), že např. studentův záznam je v
DB zamknutý (např. na něm někdo zrovna pracuje v klientovi) a kvůli tomu se student nemůže přihlásit
do portálu, navíc ale blokuje procesy běžící v portálu.
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RT 303334
Aktualizace použitých softwarových komponent s ohledem na blížící se přechod na novou verzi portálové
platformy s Javou 11

WINDOWS KLIENT

RT 302608 - PM0010 (2.81) Kopírování předmětů
Pro kopírování nových variant předmětů je možné pomocí parametru PREDM_KONTROLOVAT_VAZBY
zrušit kontrolu pro vylučující a podmiňující předměty.

RT 305544 - PZ0020 (3.36) Přiřazení položky k doméně
Přiřazení položky DPH k doméně TYP_DPH

RT 305544 - PZ0010 (3.37) Přiřazení položky k doméně
Přiřazení položky DPH k doméně TYP_DPH

DATABÁZE

RT 302608 - Změna kopírování předmětů
Při nastavení nového parametru PREDM_KONTROLOVAT_VAZBY na hodnotu N se při kopírování předmětů
nebere ohled na jakýkoliv deadline u vazeb na podmiňující a vylučující předměty a kopie se v každém
případě provede.

RT 304409 - Přidání stavů a přechodových funkcí
Do tabulek STAVY a STAVY_PRECHODOVE_FUNKCE byly přidány nové položky, které rozšiřují stavový
diagram pro schvalování témat kvalifikačních prací.

RT 305066 - Změna v SIMS
Umožněn výpočet odstudované doby z položek limit_crd od programu nebo oboru. U parametru
MATRIKA_STAND_DELKA pro tyto možnosti vytvořeny nové hodnoty POUZIT_LIMIT_PROGRAMU a
POUZIT_LIMIT_OBORU

RT 305191 - Nový parametr GDPR_POPIS_URL
Parametr odkazuje na URL, na kterém má škola webovou stránku s informacemi o ochraně osobních
údajů

RT 273979 - Parametr pro kopírování přijímacích oborů
Možnost určit nastavení položky Zobrazovat přijímací obor na E-přihlášce

RT 305446 - HK
nové položky - Položky EMAIL, EMAIL_SOUKROMY do výstupu Stipendia

PORTÁL - CHYBY

RT 292991 - Praxe
oprava opravy zobrazení seznamu účastníků, oprava přiřazování účastnků na praxi v případě volby místa
'Z'

RT 305331 - ECTS Výjezdy / Smlouvy
Chyba ve formuláři pro vložení podmínky ke smlouvě.

RT 292991 - Praxe
oprava zobrazení seznamu účastníků a seznamu návrhů míst účastníka praxe

Globální 
Chybně zvolená kapacita předmětu při předzápisu, pokud student volí z bloku certifikátových programů -
stávalo se relativně málo, nicméně odhalena chyba, která byla v aplikaci dlouho- Pokud student volí
předmět přes záložku "certifikátové programy", předmět se pak omylem bere z kapacity odpovídající
statusu bloku v tomto certifikátovém programu, což je špatně. Opraveno, kapacita už se bere tak, jak by
měla.

DATABÁZE - CHYBY

RT 305093 - SIMS
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oprava - Oprava chybného generování standardní délky pro nastavení parametru
MATRIKA_STAND_DELKA na hodnotu OBOR

RT 305220 - SIMS
oprava - Oprava uznané části VŠ pro nastaveni bez konverze formy

RT 305214 - SIMS
oprava - Oprava odstudované doby studia pro nekreditní studium

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 304863 - Nová funce FN_LAST_LOGIN
Tato funkce postupně nahradí proprietární výpočet času posledního přihlášení v triggerech

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT 273979 - PJ0042 (1.22) Parametr Zobrazovat přijímací obor na E-přihlášce, kontrola délky
Označení
Parametr Zobrazovat přijímací obor na E-přihlášce, kontrola délky - Označení + postfix nesmí překročit
10 znaků

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT 304859 - GPM_STPL (1.25) Úprava rozložení sestavy
Zvětšení délky položky kód stud. programu a specializace

Borec nakonec

Post-totalitní systém se dotýká svými nároky člověka téměř na každém kroku. Dotýká se ho ovšem v
ideologických rukavicích. Proto je život v něm skrz naskrz prorostlý tkání přetvářky a lži: vláda byrokracie se
nazývá vládou lidu; jménem dělnické třídy je zotročena dělnická třída; všestranné ponížení člověka se
vydává za jeho definitivní osvobození; izolace od informací se nazývá jejich zpřístupněním; mocenská
manipulace veřejnou kontrolou moci a mocenská svévole dodržováním právního řádu; potlačování kultury
jejím rozvojem; rozšiřování imperiálního vlivu je vydáváno za podporu utlačovaným; nesvoboda projevu za
nejvyšší formu svobody; volební fraška za nejvyšší formu demokracie; zákaz nezávislého myšlení za
nejvědečtější světový názor; okupace za bratrskou pomoc. Moc je v zajetí vlastních lží, proto musí falšovat.
Falšuje minulost. Falšuje přítomnost a falšuje budoucnost. Falšuje statistické údaje. Předstírá, že nemá
všemocný a všeho schopný policejní aparát. Předstírá, že respektuje lidská práva. Předstírá, že nikoho
nepronásleduje. Předstírá, že se nebojí. Předstírá, že nic nepředstírá.

Václav Havel - Moc bezmocných, říjen 1978
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