
NEWSLETTER IS/STAG 2021, ÚNOR I

Build: 28.01.2021
Release: 29.01.2021
Newsletter: 29.01.2021

PDF verze: https://is-stag.zcu.cz/zakaznici/newsletter/STAGNEWS-2021-01-29.pdf

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.

PROPOJENÍ IS/STAG A SLUŽBY OVĚŘENÍ PLATNOSTI ELEKTRONICKÝCH
PODPISŮ

Dle nařízení eIDAS jsou školy povinné ověřovat platnost digitálních podpisů příchozích dokumentů. V rámci
projektu  bylo v IS/STAG vytvořeno propojení se specializovanou aplikací odFR CESNET č. 653/2019
sdružení CESNET, které zmíněnou kontrolu provádí (tzv. validátor elektronických dokumentů, 

).validator.eidas.cesnet.cz

Modul určený k evidenci souborů v IS/STAG (příloh k e-přihláškám, žádostí a dalších typů dokumentů) byl
rozšířen o možnost napojení na CESNET PDF validátor. U každého z typů souborů evidovaných v IS/STAG
lze nyní nastavit, zda se má zasílat ke kontrole na validátor, plus do budoucna je připravena i možnost
volby případných “validačních politik”, které bude pravděpodobně validátor podporovat. Konfigurační
formulář vypadá takto:
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V případě, že do IS/STAG je nahrán PDF soubor a kontrola je zapnuta, dojde k jeho odeslání na CESNET
validátor a ke stažení a uložení výsledků kontrol do IS/STAG. Tyto výsledky mají k dispozici uživatelé ve
formulářích, kde běžně se soubory pracují. Například v případě, kdy je podpis již uznán jako validní,
vypadá zobrazení takto:

Popsanou funkcionalitu mají v současné době (od začátku února 2021) k dispozici všechny produkční
instalace systému IS/STAG na všech školách, které tuto aplikaci používají. Jednotliví zákazníci mají
možnost požádat o autentizační údaje CESNET validátoru a připojit se tak k výsledkům projektu.

Detailní technické informace dostupné správcům IS/STAG na jednotlivých školách jsou k dispozici na
adrese: .https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/cesnet_pdf_validator.html

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 14.01.2021 - 28.01.2021 (BUILD 210128)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Zápis na termíny340538
Případné zohlednění pořadí u domény TYP_TERMINU.

RT  - Sestava Průběh studia340334
Nové parametry Řazení předmětů, Státnicové předměty, Nesplněné předměty.

RT  - Témata kvalifikačních prací311874
Rozšíření kontrol na zabránění vzniku témat typu Založené a Doplněné studentem bez přiděleného
studenta.

RT  - IS/STAG / Reporty339502
Zavedeny dva nové výstupy pro evaluaci.

RT  - Témata kvalifikačních prací327238
Od tématu bylo odebráno nastavování typu hodnocení. Jelikož je typ hodnocení vždy nastaven u
studijního programu studenta, není zde potřeba ho určovat. Případnou změnu je možné provést ve
formuláři AN0030 v konkrétním zadání VŠKP.

RT  - Webové služby339854
Přidání položek týkajících se typu akreditace programu k několika WS vracejícím obory.

RT  - Webové služby340122
Produkční verze propojení s CESNET validátorem PDF souborů. Dokumentace k dispozici zde:
https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/cesnet_pdf_validator.html.

RT  - Webové služby339682
Do WS predmety/getPredmetyByStudent doplněna možnost zadat jako hodnoty parametru semestr a rok
hodnotu '%', služba pak vrací všechny předměty studenta za celé jeho studium.

WINDOWS KLIENT

RT  - SY0280 (1.10) Možnost nastavit Typ validace340119
Možnost nastavit Typ validace.

RT  - PJ0025 (4.13) Formát tisku pro tlačítko Hromadný tisk340384
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Formát tisku pro tlačítko Hromadný tisk je určen parametrem PJ0025_FORMAT_TISKU.

DATABÁZE

RT  - Úprava parametru qram_ciselniky_prava305856
Přidává se role - prorektor.

RT  - Změna interní akreditace339683
Shození interní akreditace i při změně garantující katedry předmětu.

RT  - Nové položky do tab. praxí339651
Přidávají se položky obec_cizi a psc_cizi do tabulek px_misto, px_misto_navrh a px_praxe_ucastnici.

RT  - Platba za předchozí studium338372
Založen parametr EPR_PREDCH_VZDELANI_PLATBA, který umožňuje nastavit různou četnost platby za
uznání předchozího zahraničního studia (jen jednou, fakultně, za přijímací obor).

RT  - Nová položka do tabulky pz_splatky340227
Přidává se - PLATBA_IDNO_DLE_EIS.

RT  - Změna velikosti jména v abn_absolventi315047
Na velikost v2(100) se mění položky jmeno, prijmeni a rodne_prijmeni.

PORTÁL - CHYBY

RT 339730
Opraveno ukládání hodnot formulářů v případě, kdy lze vybrat více hodnot u výběrových boxů.

RT  - Webové služby340366
Služba oznameni/list omylem označena, že umí vracet CSV/XLS/XLSX. Opraveno, služba toto nově
nepodporuje. U služeb, u nichž již nepodporujeme SOAP rozhraní (což bude v budoucna drtivá většina)
již tyto formáty do budoucna nejsme rozumně schopni podporovat. Nově lze však využít formáty JSON a
YAML.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Kopírování VŠKP339177
Opravena chyba při kopírování VŠKP.

RT  - Oprava chyby339794
Vkládání VŠKP - Oprava kopírování VŠKP rozbila vkládání VŠKP.

RT  - Změna termínu na online339831
Při změně z normálního na online a naopak se změna nepromítala do časoprostoru.

RT  - Oprava přijímaček339413
Přístup k minor specializacím se řídí parametrem MINOR_PRISTUP.

RT  - SIMS340340
Aktualizace plateb - Opraveno pořadí volaných jobů PR_ZADOSTI_KONTROLY a PLATBY_ZA_STUDIUM.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - PJ0040 (2.58) Přiřazení aktivity k předmětu339996
K předmětu lze vložit pouze jednu aktivitu.

RT  - PM0010 (2.89) Oprava kvůli předdefinovaným hodnotám340184
Oprava formuláře kvůli doplňování položek záznamu defaultními hodnotami nadefinovanými v databázi.

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=305856
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=339683
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=339651
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=338372
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=340227
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=315047
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=339730
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=340366
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=339177
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=339794
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=339831
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=339413
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=340340
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=339996
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=340184


WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - RA0010 (4.34) Přidání položky309721
Přidání položky Hlavní učitel na záložku Skupiny.

RT  - PJ0022 (1.26) Položka Stav validace nepřístupná339913
Položka Stav validace nepřístupná.

RT  - PM0080 (1.67) Kontrola kopírování339683
Oprava kontroly kopírování variant předmětů v souvislosti se změnou katedry.

RT  - AN0030 (5.08) Zrušení položky232130
Při kopírování zadaného tématu se typ hodnocení již neopravuje podle hodnoty uvedené v tabulce
abn_podklady_tema.

RT  - PZ0020 (3.41) Přidání položky337467
Přidána položka Číslo objednávky.

RT  - PZ0010 (3.46) Přidání položky337467
Přidána položka Číslo objednávky.

RT  - AN0030 (5.09) Validace výběru hodnocení340396
Po zadání známky do položky hodnocení se automaticky doplní popis ke známce.

BOREC NA KONEC

U mnoha lidí, u většiny, je to podobné jako u mne. Neslyší rádi, když příběhy, které si oblíbili, jsou
srovnávány se skutečností, která je vyvrací. Je to prostě tak, že fakta před dobře konstruovanými,
věrohodnými, vzrušujícími, životnými a životodárnými díly poezie nemohou obstát.

Každá událost se v paměti očitého svědka i v líčení vypravěče rychle smísí s čirými výplody fantazie.
Člověk nemůže žít, aby nebásnil. Pozdější pak přidávají k vyprávění současníků své vlastní výmysly, až se
nakonec těch několik ubohých "faktů", pokud se v původním vyprávění vůbec vyskytovaly, docela ztratí v
rozbujelém houští pohádek a legend.

Lion Feuchtwanger, Desdemonin dům
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