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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, když nám je pošlete.

NOTIFIKACE
Vážení uživatelé systému IS/STAG,
od ledna 2020 je v systému v provozu modul oznámení, který dokáže uživatele upozorňovat na události,
které v systému nastávají. Během prvních měsíců provozu jsme přidali přibližně 20 typů oznámení - jsou
cílena uchazečům, studentům, vyučujícím, studijním referentkám i dalším rolím uživatelů.
V tomto krátkém shrnutí Vám zopakujeme události, o kterých Vás systém IS/STAG již nyní dokáže
informovat prostřednictvím modulu oznámení:
Studentům:
Zapsání známky či zápočtu u mého předmětu
Vypsání nového zkouškového termínu určeného pro mě
Událost v aplikaci Témata kvalifikačních prací (např. schválení tématu VŠKP)
Uchazečům:
Informace o stavu přijetí mojí přihlášky (podání, zaplacení, převzetí fakultou…)
Změna rodného čísla uchazeče (referentka změní/opraví rodné číslo)
Studijní oddělení napsalo poznámku k souboru uchazeče, popř. soubor zamítlo
Studijním referentkám:
Informace o dodatečně přiložených souborech k e-přihlášce
Koordinátoři mobilit:
Informace o dodatečně přiložených souborech k přihlášce o krátkodobý příjezd či k výjezdu
studenta
Přiložení souborů k nabídce výjezdu
Došlo k změně stavu příjezdů či výjezdu – administrátoři mohou konfigurovat detailně ve
formuláři SY0030 - využijte tuto možnost.
Obecně komukoliv se vztahem k dané události:
Jsou k dispozici výsledky kontroly plagiátorství kvalifikační práce
Událost v aplikaci Témata kvalifikačních prací (např. registrace studenta na mnou vedenou
práci)
Student nebo vyučující byl přidán k aktivitě v e-learningovém systému
Došlo k změně v žádosti studenta či byla-li přidána nová žádost

Kompletní popis modulu oznámení je k dispozici zde:
https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 14.04.2020 - 04.05.2020 (BUILD 200504)
ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE
PORTÁL
RT 316502 - Tisk zadání VŠKP
Zavedeny nové možnosti skladeb podpisů na zadání VŠKP pro UJEP.
RT 320097 - Prohlížení/Kvalifikační práce
Zohledněno případné nastavení příznaku pro zpřístupnění veřejnosti i u souborů s posudkem a průběhem
obhajoby.
RT 299008
Fulltextové vyhledávání nasazeno i u vyhledávání kvalifikačních prací
GlobálníV aplikaci postupně odebírány výchozí znaky % ve vyhledávacích boxech. Necháváme pouze prázdné
boxy (význam je stejný), běžní uživatelé (studenti, učitelé) znaky procenta pouze matou.
RT 303970 - Moje studium/Kvalifikační práce
Doplněno zobrazení i případných zanechaných prací.
RT 299008
Prototypové nasazení Oracle Text full-textového vyhledávání. Cílem je použít jej pro vyhledávání
kvalifikačních prací, prozatím nasazeno u vyhledávání předmětů (podle názvu předmětu), počkáme na
zpětnou vazbu a pak budeme pokračovat.
Globální- - Webové služby
Oznámení IS/STAG - Sekce rest2/oznámeni, služby přečteno/nepřečteno ještě doznaly drobné úpravy v
návratovém typu.
RT 320097 - Prohlížení/VŠKP
Do parametrů VKP_UVEREJNENI_PRACE a WWW_UVEREJNENI_POSUDKU doplněny možnosti
PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU a PO_OBHAJOBE_PLUS_40_DNU_JEN_SKOLA.
RT 303970 - Moje studium/Kvalifikační práce
Doplněna úvodní tabulka s hodnocením VŠKP a posudky.
RT 322804
Do modulu nových reportů přidána podpora pro vkládání obrázků ve formátu SVG do generovaných PDF
souborů. Týká se reportů vytvořených v nástroji Jasper Reports.
RT 313421 - ECTS Výjezdy a ECTS přihlášky na výjezdy
Doplněna volba oboru, v rámci kterého se výjezd uskuteční.
RT 321692 - Žádosti studenta
Zapracovány čistě url pro potřeby budoucích notifikací.
RT 316331 - is-stag/ECTS smlouvy
Změna způsobu zadávání viditelnosti smlouvy.
RT 322013 - Reporty/Evaluace
Zaveden přístup i pro role evaprorektor a evadekan.
RT 316938, 316939 - Zabezpečení

Opravena zranitelností (převážně XSS) nalezených penetračními testy. Mnoho úprav, kompletní
přepracování některých používaných postupů. Vše by mělo zůstat interní a navenek by se nemělo
projevit.
RT 316938, 316939 - E-přihláška - Zabezpečení
Opravena zranitelností (převážně XSS) nalezených penetračními testy. Mnoho úprav, kompletní
přepracování některých používaných postupů. Vše by mělo zůstat interní a navenek by se nemělo
projevit.
RT 315006 - Podpora výuky
Aplikace nově zobrazuje pouze předměty, které mají ve zvoleném akademickém roce výuku.
RT 316938, 316939 - Zabezpečení
Opravena zranitelností (převážně XSS) nalezených penetračními testy. Mnoho úprav, kompletní
přepracování některých používaných postupů. Vše by mělo zůstat interní a navenek by se nemělo
projevit.
RT 316938, 316939 - Zabezpečení
Opravena zranitelností (převážně XSS) nalezených penetračními testy. Mnoho úprav, kompletní
přepracování některých používaných postupů. Vše by mělo zůstat interní a navenek by se nemělo
projevit.
RT 316938, 316939 - Zabezpečení
Opravena zranitelností (převážně XSS) nalezených penetračními testy. Mnoho úprav, kompletní
přepracování některých používaných postupů. Vše by mělo zůstat interní a navenek by se nemělo
projevit.
RT 320500 - E-přihláška - Požadavky oboru
Možnost dodatečného vkládání známek (kde PR_TESTY.POVINNE_WWW = 'D') až do deadlinu pro
doplňování známek a souborů. Práce se soubory také omezena tímto deadlinem.
RT 320428 - E-přihláška - GDPR souhlasy
Překlad textů do angličtiny.
Globální- - Webové služby
Oznámení IS/STAG - Hotové webové služby pro zjišťování seznamu oznámení (notifikací) pro daného
uživatele plus možnost nastavení přečtenosti/nepřečtenosti. Sekce rest2/oznámeni.

WINDOWS KLIENT
RT 313675 - AN0030 (4.95) Parametr pro parametr :-)
Parametr DP_POCET_STEJNYCH_PODPISU pro přednastavení počtu podpisů při shodě osoby na tisku
VŠKP
RT 321546 - RA0010 (4.30) Kopírování učitelů k rozvrhové akci
Při kopírování rozvrhové akce se k ní zkopírují í vyučující, kteří byli přiřazeni k původní akci.
RT 320500 - PJ0042 (1.24) Nová položka Soubory a známky do
Nová položka Soubory a známky do
RT 322379 - SY0150 (3.11) Možnost přidat dny
Do vygenerovaného kalendáře je možné na začátek nebo konec přidat dny, pokud byl začátek nebo
konec akad. roku pro generování špatně nastaven.
RT 318838, 306595 - SL0010 (3.48) Rušení položek, nové známkování
V tabulce Bloky_predm byly zrušeny položky HODNOCENI_ZK, TYP_ZK, POC_KRED, PREDZ_ZA. Hodnoty
těchto položek jsou zadávány u předmětů v tabulce Pred_varianty. Formulář byl upraven podle této
změny.
RT 227302 - SY0300 (1.79) Možnost nastavovat text oznámení a role, kterým se odešle
Možnost nastavovat text oznámení a role, kterým se má oznámení odeslat při přechodu do nějakého
stavu či při konkrétním přechodu ze stavu do stavu. Implementováno pouze pro některé typy stavových
diagramů.
RT 322838 - PJ0025 (4.10) Filtr na uchazeče s více platbami
Možnost vybrat pouze uchazeče s více platbami.

RT 322992, 322915 - SL0040 (1.42) Zrušení položek
Úprava formuláře kvůli zrušení některých položek v tabulce Bloky_predm.
RT 323102 - ES0080 (2.41) Přidání položky
Přídána položka pro možnost nastavení podmíněného zápisu.
RT 306595 - SL0030 (1.48) Zrušení položek
Formulář upraven po zrušení 4 položek v tab. bloky_predm.
RT 321097 - SY0280 (1.07) Nové položky
Možnost nastavit povolené přípony pro stagovské typy souborů, možnost nastavení ukládání souborů
mimo databázi do konkrétního adresáře.

DATABÁZE
RT 320500 - Synchronizace údajů
Vyplnění výsledků předmětu v e-přihlášce se synchronizuje do převedené přihlášky.
RT 320500 - Doména PREDMET_NA_E-PRIHLASCE
Nová hodnota D - Nepovinný a lze doplnit hodnotu až do mezního termínu pro dodatečné doplňování
známek (PR_SPOJOVACI.EPR_DEADLINE_SOUBORY_PREDMETY).
RT 321715 - rozšířeni tabulek orion a orion_ucitele
Rozšířeni tabulek orion a orion_ucitele o sloupeček username_msteams, určený pro login, kterým se
student / učitel přihlašuje do MS Teams.
RT 322047 - Nová položka tab. pr_spojovaci
Přidává se: EPR_DEADLINE_SOUBORY_PREDMETY - Do kdy mohou uchazeči v e-přihlášce doplňovat
soubory a známky.
RT 320500 - Kopírování přij. oborů
Rozšíření o položku EPR_DEADLINE_SOUBORY_PREDMETY.
RT 322142 - Převod absolventů
Položka Celkový výsledek studia se nechává při převodu prázdná, doposud se nastavovalo Neabsolvoval.
RT 316331 - Nová položka tab. MO_SMLOUVY_PRACOVISTE
PRISTUP_KE_SMLOUVE - Zda koordinátoři tohoto pracoviště mohou editovat data smlouvy.
RT 322591 - Nové položky tab. UCITELE
EXT_KLIC - Přístupový řetězec pro přihlášení externího uživatele do portálu EXT_KLIC_PLATNOST_DO Do kdy je platný přístupový řetězec pro přihlášení externího uživatele do portálu.
RT 322717 - Uhrazení poplatků za e-přihlášku
Odesílání oznámení uchazeči o platbách až po uhrazení všech poplatků za e-přihlášku.
RT 313421 - Nová položka
Přidává se položka OBORIDNO (fk do tab. OBORY) do tabulek STUDENTI_VYJEZDY a
MO_RIZENI_PRIHLASKA.
RT 318838 - Rušení položek tab. bloky_predm
Ruší se položky: HODNOCENI_ZK, POC_KRED, PREDZ_ZA, TYP_ZK a TYHOIDNO.
RT 318838 - Rušení položek tab. bloky_predm
Ruší se položky: HODNOCENI_ZK, POC_KRED, PREDZ_ZA, TYP_ZK a TYHOIDNO.
RT 227302 - Nastavování oznámení při změně stavu
Možnost nastavovat text oznámení a role, kterým se má oznámení odeslat při přechodu do nějakého
stavu či při konkrétním přechodu ze stavu do stavu.
RT 320097 - Doplnění parametrů
Upravuje se popis a položky parametrů VKP_UVEREJNENI_PRACE a WWW_UVEREJNENI_POSUDKU.
RT 321097 - Přípony souborů
Možnost nastavit povolené přípony podle typů souborů.

PORTÁL - CHYBY
RT 322767 - Hromadné posílání e-mailů (S028)
Před odesláním e-mailu se texty kontrolují, jestli neobsahují znaky, které nelze uložit (Unicode). Pokud
jsou nalezeny, tak se nabídne jejich odstranění. Tato kontrola selhala na některých znacích (například
emotikony). Opraveno.
RT 322951
Oprava tiskové sestavy s posudkem k VŠKP.
RT 322967 - Moje výuka/Hodnocení VŠKP
Nebyla commitnuta šablona pro tisk.
Globální- - Webové služby
Původní způsob propojení s MS Teams se od cca 15.4. ukázal jako nespolehlivý. Propojení bylo upraveno
a momentálně se týmy zakládají výrazně rychleji (v řádu minut) a spolehlivěji.
RT 322981 - Webové služby
Oprava zakládání uživatelů pro uchazeče v Moodle. Projevovala se cca 6 týdnů a pouze těm, kteří mají v
konfiguraci propojení s Moodle uveden nějaký "postfix uživatelského jména".
RT 322757 - Prostupnost studiem
Oprava nezobrazování posledního roku v datech.
RT 322532 - Státnicové termíny
oprava v nabízení zápisu k sezení v případě uznaného stát. předmětu.
RT 323064 - E-přihláška - Požadavky oboru
Oprava zobrazování jazykové verze programu, oboru a fakulty.
RT 321609 - E-přihláška - Platební brána GPWebpay
Přidána možnost konfigurace poskytovatele platební brány (provider) - ne vždy odpovídá kódu banky od
pohledávky.
RT 320940 - Webové služby - Zakládání týmu v MS Teams
Jako popisek se používá anotace předmětu. Pokud tato byla příliš dlouhá (> 1000 znaků), tak založení
třídy selhalo.
RT 321834, 321745 - Webové služby - Oprava několika chyb v komunikaci s Moodle
Problém při zakládání kurzů v případě, že jsou u předmětu v IS/STAG vedeni učitelé bez konta či
duplicitní notifikace uživatelům.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 322077 - Moje studium/Výsledky studia
U již ukončených studií se nyní nezobrazuje odkaz pro tisk Průběhu studia.

DATABÁZE - CHYBY
RT 322074 - Oprava SIMS
Oprava pro fungování s vlastními kódy ukončení studia.
RT 321683 - HK-ročník
Výběr i nultého ročníku při nenastavení parametrů.
RT 317405 - Oprava číselníku osob
Oprava vyplňování hlavního a vedlejších pracovišť.
RT 322144 - Oprava funkce FN_VSKP_TEMA_SCHVALENO
Ošetření chybových stavů ve funkci na zjištění, zda je téma VŠKP schváleno. Pokud má stavový diagram
pro témata VŠKP nadefinované rozvětvení a nebo cykly, není takováto podoba validní a funkce uživatele
na tento problém upozorní.

RT 318994 - Změna rod. čísla
Změna nešla provést kvůli odesílání notifikace.
RT 310413 - Oprava převodu z přijímaček mezi studenty
Oprava generování konta v případě chyby při převodu.
RT 323199 - Oprava SIMS
Oprava generování narušení studia pokud přerušení končí 1.3.2020.
RT 323183 - Synchronizace příznaku
Není-li stupnice s hodnocením známkou, nemůže se předmět počítat do průměru, naopak to neplatí.
Předmět může být hodnocený známkou a do průměru se počítat nemusí (státnice).

WINDOWS KLIENT - CHYBY
RT 322243 - SY0202 (9.15) Oprava generování souboru pro vkládání
Oprava kontrol datumů od a do.
RT 320500 - PJ0040 (2.51) Nová položka Soubory a známky do
Nová položka Soubory a známky do.
RT 322142 - AN0010 (3.54) Oprava hodnocení
Ve formuláři nešlo smazat zadané hodnocení.
RT 322243 - SY0202 (9.16) Oprava generování souboru pro vkládání
Oprava rozsahu generování.
RT 322523 - Z_SP_TEX (6.30) Doplnění funkce
fn_replace_tex pro makra \begin{studob} a \begin{studobcd}.
RT 316630 - SY0270 (1.07) Umožnění editace položek
Možnost editace položek pro typ žádosti a typ rozhodnutí.
RT 322989 - Z_SP_TEX (6.31) Oprava položek z tab. bloky_predm v selectu
v souvislosti s RT 318838.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ
RT 317405 - OS0010 (4.28) Kontrola zadávání pracovišť
Nastaveno zadávání hlavních a dalších pracovišť učitelů v závislosti na roli přihlášeného uživatele.
RT 321546 - RA0010 (4.31) Zobrazení zkopírovaných vyučujících
Requery na záložce Vyučující po zkopírování rozvrh. akce a příslušných vyučujících.
RT 316630 - SY0270 (1.09) Popis položek
Změna popisu nových položek - typu dokumentu žádosti a typu dokumentu rozhodnutí.

Vyřešení kvízu z minulého newsletteru:
Slunce seno jahody
Jedna ruka netleská
Jak se budí princezny
Tři oříšky pro popelku
Vrchní prchni
Kulový blesk
Čtyři vraždy stačí drahoušku
Ať žijí duchové
Hoří má panenko
Anděl na horách
Jak vytrhnout velrybě stoličku
Nemocnice na kraji města

Pod jezevčí skalou
Ostře sledované vlaky
Výbuch bude v pět
Chobotnice ze třetího patra
Cesta do pravěku
Smrt krásných srnců
Dívka na koštěti
Vratné lahve
Ženy v běhu
S čerty nejsou žerty
Šíleně smutná princezna
Šest medvědů s cibulkou

BOREC NA KONEC
Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše problémy,
ale nasere tolik lidí, že stojí za to si jí udržet.
Jan Werich

