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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.

AKTUALIZACE STAVU LEARNING AGREEMENT (EWP)

Bohužel Vás musíme informovat, že slibované API Learning Agreement verze 1.0.0 pro Erasmus Without
Paper, které mělo být původně hotové v červenci 2020 a následně na konci února 2021, zatím ještě nebylo
vydáno. Proto se může stát, že budeme muset posunout vydání napojení LA z IS/STAG do sítě EWP, které
jsme původně plánovali mít hotové do konce března, aby bylo připravené pro použití v Erasmu podle výzvy
2021-2027. O dalším vývoji Vás budeme informovat.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 13.02.2021 - 27.02.2021 (BUILD 210227)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Studenti si mohou nově zadávat u svých "EURO účtů" IBAN, Swift kód a stát289026
banky
V případě, že mohou EURO účet zadávat a že není napevno dán seznam bank - tedy pokud parametr
UMOZNIT_ZADAVAT_EURO_UCET umožňuje zadání EURO účtu a parametr PLATBY_CIS_BANK_EURO
není nastaven na A.

RT  - V aplikaci Moje Studium / Moje Údaje / Závazky studenta je studentovi nově329667
ukázán i IBAN případně SWIFT kód účtu školy (tj. účtu, KAM má platit)
Pokud má škola u předpisu (v PZ0010) zadány položky IBAN respektive SWIFT.

RT ,  - Pouze UTB (mají vlastní PDF/A validátor)316481 336301
Připravena prototypová implementace kontroly odevzdávaných souborů VŠKP na formát PDF/A.

RT  - IS/STAG / Žádosti studenta335613
Upraveno na možnost názvů typů žádostí atd. v angličtině.

RT  - IS/STAG / Žádosti studenta334838
Možnost hromadného předání k vyjádření garantům a upozornění na předmět bez garanta.

RT  - Webové služby342500
Úprava služby pro CESNET validátor dle API verze 1.1.

RT  - Praxe339651
Možnost zadat místo praxe / organizaci z jiného státu než ČR, potom se položky Obec a PSČ nekontrolují
proti číselníku.

RT  - Seznam studentů obecný342311
Možnost nastavit si pomocí parametru výšku řádky (kvůli dodatečným poznámkám).

RT  - Prohlížení/Předměty/Oprávnění u předmětu342107
Upraveno i pro funkci examinátora u předmětu.
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RT  - Dialog pro vyhledávání VŠ342060
Doplněn filtr i o možnost hledat dle zkratky školy.

RT  - Interní poznámka342023
Ze selectu pro Reporty/VŠKP/Údaje o VŠKP - odstraněn původní příznak celozivotni_vzdelavani.

RT  - Webové služby342128
Vylepšení samotestovacích schopností aplikace. Po zkušenostech s například problémy s MS Teams před
několika týdny byl upraven monitoring aplikace tak, že pokud se v ní hromadí zprávy určené pro externí
systémy (např. kvůli jejich výpadku či "pomalosti"), začne aplikace hlásit tuto situaci do svého
monitoringu, což se následně alespoň dozvědí správci i vývojáři. Pokud bude aplikace hlásit problémy
často, vyladíme monitoring v budoucnu.

RT  - Webové služby342150
Do webové služby 'terminy/getTerminyZkousek' doplněn zapomenutý sloupec 'kontakt' (nově přidávány
na podzim).

RT  - Témata kvalifikačních prací342024
Při hromadném kopírování témat je interval registrace na téma brán přednostně z nastavených
parametrů.

RT  - Moje výuka/Kvalita výuky326195
Přehled připomínek k předmětům - doplněna možnost zobrazení si textových odpovědí na tvrzení v
dialogovém okně.

RT  - Prohlížení/Termíny/Studenti303951
Doplněna možnost tisku seznamu na šířku stránky a včetně emailu studenta.

RT  - Webové služby - Automatizované mazání souborů došlých z aplikace Marbes341324
uložených v dočasném adresáři
Po 30-ti dnech.

RT  - Webové služby - Pouze ZČU309245
Přidána nová interní služba pro export telefonního seznamu ZČU.

RT  - E-přihláška342936
Úprava tisku položky "Jazyk" do PDF verze přihlášky. Tiskla se vždy "čeština" i pokud uchazeč nezadal
nic. Upraveno.

RT  - Webové služby338119
Vytvořena nová WS 'kvalifikacniprace/getKvalifikacniPraceAuth', je zcela shodná jako
'getKvalifikacniPrace', jen tato nová vždy vyžaduje přihlášeného uživatele.

RT  - Epřihláška342197
Úprava odkazu na mazání přihlášek.

RT 342197
Vylepšení zpracování odkazů do portálu obsahujících privátní ticket pro přihlášení.

RT  - Webové služby309236
Do různých WS vracejících informace o předmětech dodělány sloupečky se seznamem učitelů majících
právo schvalovat uznání předmětu a tzv. examinátoři (učitelé mající právo předmět zkoušet).

RT  - Webové služby341593
Vylepšení automaticky generovaných názvů kurzů/aktivit/týmů, které jsou tvořeny pro rozvrhové akce. V
případě lichých/sudých či jednorázových akcí dodána tato informace do vygenerovaného názvu.

WINDOWS KLIENT

RT  - STAG2 (16.08) Sestava Seznam studentů s osobními údaji ve webové verzi336821
Sestava Seznam studentů s osobními údaji ve webové verzi.

RT  - CI0050 (3.10) Aktualizace dle nového formátu souboru z MŠMT342491
Aktualizace dle nového formátu souboru z MŠMT.

RT  - STAG2 (16.09) Přidání formuláře337327
Přidání formuláře SY0330 pro e-mail konta do menu.
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DATABÁZE

RT  - Přiřazování na aktivity341572
K aktivitě jsou přiřazeni pouze studující a přerušení studenti nebo studenti, kteří mají zápis do budoucna,
tj. stanou se studujícími.

RT  - Změna v tabulce el_aktivity341593
Položka EL_AKTIVITY.KOD je zvětšena na V2(100).

RT  - E-mail zasílaný i při smazání e-přihlášky342197
Nově je zasílán uchazečům e-mail i v případě smazání E-přihlášky. Je to hlavně pro kontrolu, aby se
dozvěděli, že přihláška byla odstraněna a pokud to náhodou neudělali oni (překliknutí / útok / omyl /
hacker...), aby mohli situaci řešit a dozvěděli se o ni.

RT  - Nové známkování311984
Uznávání předmětů - Převod žádostí o uznávání předmětů na nové známkování.

RT  - Index 342662
Index nad pz_splatky kvůli párování.

PORTÁL - CHYBY

RT  - Kvalita výuky/Zveřejněné výsledky anket342526
Oprava na základě nálezu v logách.

RT  - Prohlížení/Studenti342529
Oprava na základě nálezu v logách.

RT  - Správa praxí341567
Záložka "Termíny" zůstává viditelná po přepnutí na praxim u které by viditelná být neměla.

RT  - Hodnocení kvality/Zveřejněné výsledky342297
Oprava v zobrazení výsledků.

RT  - Kvalita výuky342285
Sestava Přehled připomínek k předmětům - oprava v tisku statistik.

RT 333583
Chyba při označování oznámení jako přečtená.

RT ,  - Praxe342053 342065
úpravy chybových hlášení a práce s pozicemi / termíny pozic u praxí a u míst.

RT  - ECTS Nabídky výjezdů341774
Oprava při souběhu rolí.

RT  - E-přihláška341673
Znemožnění změny rodného čísla cizincům (nešlo to úplně přímo, ale byla cestička).

RT  - E-přihláška343056
Oprava omylem zobrazené chybové hlášky od modulu souborů.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Moje výuka/Zadávání známek342295
Doplněna nápověda pro funkci vyučujícího Examinátor u předmětu.

DATABÁZE - CHYBY
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RT  - HK342023
Opravy - Stát narození může být nepovinný, úpravy kvůli CŽV a občanskému průkazu.

RT  - Žádosti o uznání předmětů343063
Ošetření synchronizace.

RT  - Žádosti o uznání předmětů342951
Oprava synchronizačních triggerů.

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - EL0010 (2.05) Kód na 100 znaků341593
Kód na 100 znaků.

WINDOWS KLIENT - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - ES0170 (2.16) Úprava kopírování předmětů342675
Úprava kopírování předmětů z předchozích let.

RT  - CI0120 (3.13) Přidání položek295730
Přidání položek GPS_X, GPS_Y.

BOREC NA KONEC

Podívejme se však na problém individuální smrti z druhé strany: jaký má význam pro náš život? Na první
pohled se zdá, že ryze negativní: smrt je přece konec života, vědomí, všeho. I když připustíme, že smrt je
„poslední možnost jako konec všech mých možností“ (Heidegger), neměli bychom přehlédnout, že se tato
„jistá možnost“ významně promítá – zpátky do života. Život, který je omezený, je něco úplně jiného než by
byl život „bez konce“. Problematičnosti této představy si dávno všimla lidová moudrost a vyjádřila ji v
pohádkách, jako je ta o Smrti kmotřičce. Smrt, aspoň smrt „přirozená“ a nikoli násilná, většinou nepadá na
člověka zčista jasna. Předchází ji stáří, to jest na jedné straně ubývání životních sil a možností, na druhé
straně zvyk a únava. Lidský život jako objevování a tvoření nezbytně ztrácí na zajímavosti a dramatičnosti,
jak se člověk obaluje zkušenostmi a nakonec „všude už byl, všecko zná a všecko viděl“. Pro starého
člověka se tak představa „života bez konce“ může stát noční můrou bezedné a nikdy nekončící nudy.

Je to tedy právě konečnost, omezenost života, která dává lidské existenci všechnu její napínavost a
dramatičnost. Jen smrtelnému člověku se může stát, že na něco „nemá čas“, že musí spěchat, že má
termíny a něco nestihne. Ale naopak jen konečný, omezený život může nakonec vytvořit příběh, který se
dá také vyprávět – celek. Podobně jako obraz nebo román i lidský život musí skončit, to jen některé
televizní seriály předstírají „nekonečnost“, z níž se brzy vyklube jen nekonečná nuda. Lidská smrt tedy
právě tím, že je už v životě předem přítomná jako vyhlídka, dává tomuto životu tvar, napětí, vážnost i
dramatickou podobu. Dává událostem a činům jejich jedinečnost, platnost a hodnotu. Jen díky ní může
existovat hrdinství a ona také dává vážnost třeba lékařskému povolání.

Jan Sokol, úryvek z eseje "Smrt v našich rukou"
http://www.jansokol.cz/2016/01/smrt-v-nasich-rukou-2/

https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=342023
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=343063
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=342951
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=341593
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=342675
https://rt.zcu.cz/rt/Ticket/Display.html?id=295730
http://www.jansokol.cz/2016/01/smrt-v-nasich-rukou-2/

