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VÁŽENÍ ADMINISTRÁTOŘI A UŽIVATELÉ IS/STAG!

Dostáváte do rukou další vydání našeho newsletteru, obsahuje opět novinky a změny za poslední dobu.

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO NA LEARNING AGREEMENT

V rámci EWP jsme vytvořili instruktážní video věnované Learning Agreement (LA). Toto video najdete v
menu "Zákazníci" podmenu "EWP": . Prosím, šiřte tutohttps://is-stag.zcu.cz/zakaznici/EWP/
informaci mezi ty, co výjezdy a příjezdy studentů v IS/STAG zabezpečují (univerzitní a fakultní
koordinátory, studijní referentky atd.). Necháme je nyní nějakou dobu video studovat a také testovat
zadávání a přenos LA přes EWP a potom vypíšeme termíny videokonferencí určených pro dotazy a případné
řešení problémů. Tyto termíny spolu s webovou adresou videokonference budou uvedeny na zmíněné
webové stránce pod instruktážním videem.

ZMĚNY V IS/STAG ZA OBDOBÍ 27.11.2021 - 18.12.2021 (BUILD 211218)

ZMĚNY ZAJÍMAVÉ PRO UŽIVATELE

PORTÁL

RT  - Soubory studenta s VŠKP364170
Zapracována i varianta, kdy je plánovaný termín odevzdání VŠKP zadán nikoliv datem, ale textem.
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RT  - Webové služby343590
Přepsání a optimalizace všech rozvrhů, využití nových možností v tabulce časoprostor.

RT  - IS-STAG / Výjezdy363667
Drobná úprava v zobrazení informace o podpisu CHLA v rámci EWP.

RT  - IS-STAG / Nabídky výjezdů349210
Zapracován parametr ECTS_NABIDKY_ZAKAZ_ZMEN.

RT  - IS-STAG / Smlouvy363106
Zvětšena max. velikost pro url položky u informací u smlouvy.

RT  - IS-STAG / Reporty / Zadání VŠKP357808
Doplněna možnost zvolit pro podpis vpravo i garanta studijního programu.

RT  - Sestava Průběh studia363310
U nahrazených předmětů se vypisuje jejich následník v aktuálním studijním plánu.

RT  - IS-STAG / Smlouvy363123
Rozšířen unikátní klíč u podmínky u smlouvy o hlavní jazyk.

RT  - E-přihláška - Platba jiným plátcem363894
Doplnění a opravy v možnosti platby za e-přihlášku jiným plátcem (typicky firmou).

RT  - IS-STAG / Výjezdy351229
U záznamu výjezdu doplněna možnost vložení interní poznámky.

RT  - IS-STAG / Smlouvy361395
Úprava popisků pro počet dní a měsíců v podmínkách smlouvy.

Globální- - E-přihláška
Vylepšení reakce aplikace na nahrávání "velmi neobvykle pojmenovaných" souborů uchazeči - jedná se
především o soubory pojmenované v azbuce a různých dalších exotických kódováních, případně
obsahující otazníky a podobně. Především se problém týká škol, které používají odkládání souborů na
specializované úložiště, ostatních nikoliv (

).https://is-stag.zcu.cz/administratori/externi_systemy/soubory_lokalni_repository.html

RT  - Webové služby356674
Do webových služeb "getDoktorandi" a "getDoktorandiSpecial" přidán nový parametr pro vyhledávání
"skolitelSpecialistaUcitIdno".

RT  - Webové služby - Vylepšení možností jak získat základní údaje o uživateli a jeho357831
rolích
Přidány základní údaje osoby (jméno, příjmení, tituly, email) a detaily o uživatelské roli (email, osobní
číslo studenta). Údaje nově vrací webové služby help/getStagUserListForActualUser,
help/getStagUserForActualUser, help/getStagUserListForLoginTicket, users/getStagUsersRoles a zároveň
je vrací i mechanismus přihlášení po úspěšném přihlášení uživatele a přidělení ticketu v rámci Base64
zakódovaného parametru stagUserInfo (více popis: 

).https://is-stag.zcu.cz/napoveda/web-services/ws_prihlasovani.html

RT  - Webové služby355814
Vylepšení odhlašování z modulu WS v případě přihlášení přes Shibboleth.

RT  - Webové služby355814
Dodělána nová WS "help/invalidateTicket" s parametrem "ticket". Slouží pro zneplatnění zadaného
ticketu, tedy například pro odhlášení z mobilní aplikace.

RT - Webové služby355814 
Vylepšení odhlašování z modulu WS v případě přihlášení přes Shibboleth.

RT  - Vylepšení mechanismu detekce uživatelské aktivity363775
Umí se dotázat serveru okamžitě po "probuzení" počítače uživatele.

RT 364077
Podpora pro omezení doby platnosti odkazů na hodnocení evaluace absolventů.
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RT  - HK0010 (1.40) Vytvoření lokálního XLS i pro webové generování363560
Vytvoření lokálního XLS i pro webové generování.

RT  - PM0010 (2.96) Kopie předmětu356923
Při vytváření kopie předmětu se určuje, zda se bude jednat o nový předmět nebo o náhradu původního
předmětu. Doposud se kopie automaticky vytvářela jako náhrada původního předmětu.

Tiskové výstupy
V rámci přechodu na nové reporty byly do portálové verze přepnuty tyto sestavy: Seznam předmětů
katedry, Stav plnění předmětů, Seznam rozvrhových akcí, Studenti bez provedeného předzápisu, Seznam
studentů s jejich kvalif. pracemi, Výjezdy studentů, Příjezdy studentů.

DATABÁZE

RT  - Hlášky pro rozvrhové akce360679
Vylepšení hlášek, pokud je akce mimo povolený interval týdnů. Vypisuje se u každé omezující hodnoty,
zda je daná kalendářem IS/STAG nebo nastavením parametru ROZVRHAR*.

RT  - Úprava UK tab. mo_smlouvy_obsah363175
Stávající UK (moso_uk) se rozšiřuje o položku jazyk_hlavni.

RT  - Nový parametr u ECTS výjezdy349210
Přidává se parametr - ECTS_NABIDKY_ZAKAZ_ZMEN - jaké části nabídky se nesmí po začátku registrace
pro uchazeče již měnit.

RT  - Úprava položek v mo_smlouvy_informace363106
Zvětšuje se velikost položek cizi_url a domaci_url na v2(255).

RT  - Další parametr u ECTS výjezdy350947
Přidává se parametr - ECTS_VYJEZDY_Z_VYBERU_PLATNOST - přednastavení platnosti výjezdu při jeho
vzniku z přihlášky k nabídce výjezdů.

RT  - Doplnění domény typ_vedouciho363992
Doplňují se kódy: 8 - prorektor a 9 - pracovník zahraničního oddělení.

RT  - Nový parametr u GDPR364285
Přidává se: GDPR_ANONYMIZOVAT - dle GDPR anonymizovat osobní data již nestudujících studentů a
uchazečů.

RT  - Nová tabulka studenti_vyjezdy_virtualni363121
Sledování časového období, kdy student mobilitu vykonává virtuálně.

RT  - Nové položky tab. eva_typ_dotazniku347227
Přidané položky: PO_KOLIKA_DNECH_EMAIL, POCET_DNI_NA_VYPLNENI, EMAIL_ODESILATELE,
EMAIL_PRO_KONTROLU, EMAIL_SUBJECT, EMAIL_SUBJECT_AUDIT, EMAIL_TELO.

PORTÁL - CHYBY

RT  - IS-STAG / Výjezdy363434
Oprava ve vyhledávání cizích předmětů.

RT 363487
Překlad popisku ve formuláři pro vkládání souborů.

RT  - Moje výuka / Hodnocení výuky363425
Oprava v tiskové sestavě.

RT  - Webové služby - U služby 'terminy/getTerminyProStudenta' opraveny hodnoty364315
několika položek
V případě, že jejich hodnota je prázdná, byl omylem navracen řetězec s textem "null" namísto
opravdového null.

RT  - Webové služby364163
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Oprava chyby při přenosu písemnosti do spisovky BBM.

RT  - Courseware / portál363240
Oprava reflected XSS zranitelnosti v Courseware tématu.

PORTÁL - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Nahrávání dat ze SIMS363110
Vylepšení zobrazení varovné hlášky chyby při ukládání dat.

RT  - Webové služby - EWP363566
Úprava logování chyb při pravidelné aktualizaci dat z ostatních institucí. Pokud nastala při volání chyba,
aplikace se již nebude pokoušet získávat na této instituci pro stejné API další data.

DATABÁZE - CHYBY

RT  - Zrušené akce a časoprostor360439
Pokud se zrušená rozvrhová akce vkládala do společné výuky, vložila se do časoprostoru.

RT  - Oprava přístupu k marketingu363893
Oprava přístupu pro studijní referentku a tajemníka fakulty, nyní mají přístup jen ke své fakultě.

DATABÁZE - ZMĚNY MALÉ A SYSTÉMOVÉ

RT  - Přidání oprávnění363432
Přidání přístupu pro roli TAJEMNIK k formuláři Marketing (OP0060).

WINDOWS KLIENT - CHYBY

RT  - HK0010 (1.41) Oprava webového generování pro uložené výstupy uživatele363560
Oprava webového generování pro uložené výstupy uživatele.

RT  - OP0060 (1.02) Umožněn přístup pro tajemníka fakulty.363893
Umožněn přístup pro tajemníka fakulty.

RT  - SS0010 (2.00) Další položky363424
Další položky.

7. TAKOVÝ ŠTĚDRÝ DEN

,,I porodila Syna svého prvorozeného, a plénkami ho obvinula, a položila jej v jeslech, proto že neměli
místa v hospodě."

Tvrdí tak Lukáš v kapitole druhé, verši sedmém. Na to, že to psal asi sto třicet let po líčených událostech,
měl obdivuhodnou představivost a smysl pro podrobnosti.

,,Až na ten porod je to o vánocích v Betlémě nachlup stejné,“ řekli nám v Jeruzalémě. ,,Hospody a hotely
nabité, o nocleh nezavadíte, ledaže byste si ho objednali v cestovní kanceláři aspoň dva měsíce předem.
Máte ohromnou výhodu, že můžete spát ve vozech. Ale radím vám, jeďte hned, jinak nenajdete v Betlémě
ani parkoviště!“

Vyjeli jsme už za tmy. Byla hluboká noc, obloha posázená hvězdami, cesta jako horská dráha. Hned jsme
padali kamsi do údolí, hned motory supěly do strmého kopce, a znova brzdy. Neměli jsme tušení, jak
vypadá kraj kolem, zda je to taková beznadějná pustina jako mezi Jerichem a Jeruzalémem, či snad
krajina biblická, jak jsme si zvykli říkat stráním s titěrnými kamennými domečky a temnými kuželi cypřišů.
Věděli jsme jen jedno: jedeme do Betléma v čase nejbetlémštějším, v předvečer Štědrého dne. Bylo jisté,
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že tam bude zítra boží dopuštění, obyvatelstvo Betléma se na den zdvojnásobí. Jordánské úřady čekají
deset až patnáct tisíc návštěvníků.

Dva kilometry před cílem je rozcestí. Vpravo vede silnice do Hebronu, vlevo je anglický nápis WELCOME IN
BETHLEHEM.

Chvíli nato nám noční Betlém vyskočil ze zatáčky. Zastavili jsme a vyšli na chvíli z vozů.

Byla to chvilka beze slov, svátečně zamyšlená, docela jiná, než bývají předvečery Štědrého dne v daleké
cizině. Fantazie se mohla rozběhnout po koberci světel z údolí do stráně a opříst si je křehkými tahy
alšovských obrázků. Oči hledají v hlubinách pod cestou rudou zář, Valaši... ach ne, Valaši jistě ne, ale
pastýři se choulí do vlněných pokrývek, vztahují k ohni prokřehlé ruce, ze tmy se noří průvod tří králů...
zvláštní... mají dětské hlasy, na hlavách vysoké zubaté čepice z papíru. Přehršel vzdálených světel se
třepotala ve stráni, dočista takhle to bývalo v dětských betlémcích, v oknech nalepené barevné hedvábné
papírky, za nimi se chvěly rozžaté svíčky, prskavky studeně stříkaly po voňavém jehličí a skleněných
ozdůbkách...

A už jsme byli v Betlémě. V pravém, nefalšovaném Betlémě, na Betlémském náměstí. Neshlížela sem okna
Náprstkova muzea ani gotická okna obnovené Betlémské kaple, v níž Mistr Jan hřímal do duše prelátům a
tepal panské zlořády. Na náměstí stál podivně nachýlený strom, stará sosna ověšená cingrlátky, barevnými
koulemi, zvonky a žárovkami, jordánskými státními vlajkami a portrétem Jeho Veličenstva Husajna I.

MIROSLAV ZIKMUND-JIŘÍ HANZELKA, TISÍC A DVĚ NOCI, PRAHA 1967


