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IS/STAG v číslech

� Od roku 1993 
� Momentálně 15 škol 
� Outsourcing IS/STAG menším školám

� IS/STAG v číslech, všechny školy – 2009 (2008)

http://is-stag.zcu.cz

� IS/STAG v číslech, všechny školy – 2009 (2008)

� 16 631 972 evidovaných známek… (14  314  031)

� 349 346 evidovaných osob… (308 670)

� 5 120 256 přihlášení na zkoušky… (3 799 189)



IS/STAG – nasazení v ČR



IS/STAG – Interní / externí vazby…



Portál

� Proč portál:
� Single sign on, personalizace, integrace � efektivita
� Modré stránky – R.I.P.
� Marketingový tah, IS/STAG se také prodává... Obecně tlak na 

vyšší integrovanost aplikací různých IS na univerzitách (stejně 
jako v jiných velkých institucích a firmách).

� Modularitu poskytuje právě portálové řešení. 
.
.
.

http://is-stag.zcu.cz

.

� Výše uvedené = v podstatě výhody, snaha je poskytnout uživateli na 
jednom místě po jednom přihlášení to, co nejčastěji pro svou práci
(případně studium) potřebuje.

� Kromě portálového rozhraní samozřejmě nesmíme zapomenout na  
„Nativního klienta IS/STAG“ pod Windows, kde je implementována 
zásadní část funkčnosti IS/STAG…



Stag@portál - novinky



Stag@portal - novinky

� Záložka IS/STAG
� Je viditelná pouze přihlášeným uživatelům se speciálními pravomocemi v IS/STAG. 
� Obsahuje podstránky a aplikace určené vybraným uživatelským rolím.
� V současné době obsahuje tyto aplikace pro příslušné role (funkce):

� Studijní referentka — Vizualizace studijního plánu studenta.

� ECTS koordinátor pracoviště a ECTS koordinátor instituce — Aplikace ECTS výjezdy a příjezdy.

� V budoucnu bude záložka obsahovat další specializované aplikace. Přihlášený uživatel 
má vždy přístupné a viditelné pouze podstránky těch aplikací, které je z titulu své role 
oprávněn používat.

Přehled školitele – záložka Moje výuka

http://is-stag.zcu.cz

� Přehled školitele – záložka Moje výuka
� Aplikace slouží vyučujícím ke sledování průběhu a stavu studia studentů, u kterých jsou 

evidováni jako školitelé.

� Vypisování termínů (a zadávání známek)
� …stále platí, že pokud vyučující chce sám termíny vypisovat a zadávat známky, musí to 

být parametrem v IS/STAG povoleno pro jeho katedru, ta o povolení zažádá na adrese: 
uis@service.zcu.cz



Stag@portal – ECTS výjezdy / příjezdy

� Co to je vlastně ECTS (European Credit Transfer System)?

� ECTS není kreditní systém, ale NORMA, popisující převodní mechanismus klasifikace a 
kreditního ohodnocení studenta tak, aby bylo možno na jedné škole hodnocení studenta 
na předmětu převést do této normy

� Kreditní systém ECTS zavádí postupně celá Evropa. V dnešní době tzv. Evropský
prostor vysokoškolského vzdělání tvoří již čtyřicet zemí. Jeho hlavní myšlenkou je co
nejsnazší mobilita vysokoškolských studentů a učitelů, kterou umožní jednoduchá
převoditelnost předmětů absolvovaných v zahraničí.

http://is-stag.zcu.cz

převoditelnost předmětů absolvovaných v zahraničí.

� Certifikát "ECTS Label" je udělován za správnou implementaci evropského kreditního
systému ve všech bakalářských a magisterských programech.
� 31 evropských vysokých škol zatím, ZČU se uchází o získání

� Certifikát "DS Label" je oceněním za udílení dodatku k diplomu všem absolventům.
� 15 českých vysokých škol zatím, ZČU již má

Zdroj – tisková zpráva VŠE, 11.5.2009

� An ECTS label will be awarded to institutions which apply ECTS the proper way in all first and second cycle degree programmes. The 
label will raise the profile of the institution as a transparent and reliable partner in European and international cooperation. The criteria 
for the label will be: a Course Catalogue (online or hard copy) in two languages (or only in English for programmes taught in English), 
use of ECTS credits, samples of learning Agreements, Transcripts of Records and proofs of academic recognition.



Stag@portal – ECTS výjezdy / příjezdy

� Information Package & Course Catalogue (IP&CC)
� Webová aplikace na adrese http://ects.zcu.cz

� Informace pro studenty zahraničních škol v předepsaném uspořádání a terminologii 

(kompatibilita s ostatními školami)

� Prozatím není v produkčním provozu, nutno doplnit aktuální data - nyní se zobrazuje verze 
předmětů 2049/50, což je pracovní verze, která se později přenese do verze 2010/11

� Nedílná součást žádosti ZČU o udělení ECTS Label 
(jedna z podmínek pro udělení)

http://is-stag.zcu.cz

� Implementace příslušných procesů v IS/STAG
� V záložce IS/STAG

� Slouží školním ECTS koordinátorům ke správě studentských krátkodobých výjezdů a příjezdů 
prostřednictvím ECTS.

� V záložce Moje studium
� Slouží studentům k evidenci jejich krátkodobých výjezdů / příjezdů na jiné vysoké školy.

� V záložce Uchazeč
� Aplikace slouží zájemcům o krátkodobý pobyt na vysoké škole a školním ECTS koordinátorům pro 

evidenci údajů spojených s příjezdem.



http://ects.zcu.cz



Stag@portal – ECTS výjezdy / příjezdy



Stag@portal – ECTS výjezdy / příjezdy



Portál ZČU

� Na portálu ZČU jsou kromě aplikací IS/STAG a  
Courseware také další “záložky a aplikace”:
� Zápisy z jednání akademického senátu…

� Aktuální akce pořádané na ZČU…

� Další stránky různých pracovišť v jejich vlastní kompetenci... 

� Nově:

http://is-stag.zcu.cz

� Nově:
� INIS – integrovaný informační systém

� OBD – Aplikace pro vkládání a správu bibliografických záznamů.

� Já / Můj diskový prostor… - webový prohlížeč AFS



Portál ZČU - OBD



Portál ZČU - INIS



Portál ZČU – Já / Můj diskový prostor



Helpcentrum IS/STAG
� Nový produktový web IS/STAG – http://is-stag.zcu.cz

�HELPCENTRUM  IS/STAG
� 1 web – veškerá nápověda ke všem produktům IS/STAG…

� Všechny aplikace – webová i nativní rozhraní…

� Pro potenciální zákazníky

� Pro stávající zákazníky, administrátory

� Pro všechny kategorie uživatelů

� Navigace formou členění a rozcestníků

http://is-stag.zcu.cz

� Navigace formou členění a rozcestníků

� Nápovědy portálových aplikací členěny jako portál – záložky a podstránky

� Přímá integrace se všemi aplikacemi
� Odkaz nápovědy z aplikace vede na přesné konkrétní místo v nápovědě.

� Provázání se souvisejícími tématy

� Doplňkové nápovědy
� Obecné údaje, společné více tématům

� Popisy obecných principů nad rámec konkrétních nápověd

� Specializované seznamy, triky jak používat aplikace efektivněji…



Helpcentrum IS/STAG

� Technologie nad kterou je nový web http://is-stag.zcu.cz provozován 
přímo podporuje jednoduchou a lehkou aktualizaci.

� Obsah nápověd na webu (tedy část zvaná HELPCENTRUM) je 
spravován samostatným systémem DocBook určeným pro přípravu a 
správu dokumentace softwarových projektů.

http://is-stag.zcu.cz

� � Pravidelná aktualizace je daleko jednodušší…

� � Aktualizované verze lze lehce generovat přímo do PDF pro jejich 
tisk a snadný přenos…

� Tištěná referenční příručka IS/STAG



Helpcentrum IS/STAG



Helpcentrum IS/STAG



Helpcentrum IS/STAG



Helpcentrum IS/STAG



Studentské hodnocení kvality výuky

� Aplikace převedena pod portál
� Ankety typu A 

� Hodnocení výuky zapsaných předmětů v semestru

� Přihlášený student
� Portlet pro vyplnění ankety

� Přihlášený vyučující
� Portlet pro prohlížení výsledků a vkládání reakcí

� Vedoucí kateder, děkani a prorektor(ka) pro studijní záležitosti mají k dispozici další samostatný portlet, umožňující vkládat 
reakce vedení na proběhlé ankety.

� Záložka Kvalita výuky
� Výsledky anket (včetně starších), pravidla a další doplňující informace

http://is-stag.zcu.cz

� Vývoj
� Ankety typu B 

� Učitel sám může připravit specializovaný dotazník ke svému předmětu.

� Přehlednější uspořádání záložky Kvalita výuky v portálu…

� ANONYMITA
� Zdůraznit, že po uzavření dotazníku se zvlášť uloží informace ”jak” bylo odpovězeno, ale bez 

informace “kým” a zvlášť, že někdo odpověděl na určitou otázku, ale bez informace “jak”



IS/STAG - Webservices

� Služba umožňující export dat ve formátu XML z/do databáze 
IS/STAG. Řada exportů (zejména podávajících přehledy jinak 
dostupné v aplikaci Prohlížení) je již připravena a uživatel pouze 
upřesní výstup zadáním parametrů ve formuláři. 

� Užitečná možnost při napojování dalších aplikací (například  
webových stránek kateder) na IS/STAG.

http://is-stag.zcu.cz

webových stránek kateder) na IS/STAG.

� Veškerá dokumentace je přístupná opět na adrese: 

http://is-stag.zcu.cz



IS/STAG - Webservices

� https://stag-ws.zcu.cz/services/rest/predmety/getPredmetInfo? 
zkratka=GEN1&rok=2008&katedra=KMA&lang=cs

adresa serveru služba

parametry

PHP

http://is-stag.zcu.cz

PHP
- Načte XML
- Provede transformaci XML na xHTML
- Doplní do xHTML další údaje
- xHTML zobrazí



Courseware

� Elektronická podpora výuky – data neevidovaná v IS/STAG, nicméně propojení s IS/STAG
� Historie

� Počátek, finance z grantu ESF…
� Projekt úspěšně dokončen, zájem na dalších školách…
� Plánujeme další rozvoj – sháníme finanční zdroje…

� Pohled učitele – prostor ke zveřejnění materiálů k výuce
� Jistá omezení, nicméně značná volnost…
� Snadné vkládání a údržba dat…
� Příprava dat “na nečisto”, před překlopením do produkčního provozu…

� Pohled studenta – unifikované prostředí
Lehce dostupné

http://is-stag.zcu.cz

� Lehce dostupné
� Plná integrace v portálu
� Napojení na IS/STAG (� plánovaná integrace do rozcestníku)

� Kde najit informace – na portálu, stránka Předměty – vývoj (viditelná po přihlášení)

� Co by měl učitel udělat, pokud chce mít založen prostor pro svůj předmět:
� Požádat (e-mailem) svého Coursemastera, ten už bude vědět co dělat…
� Co má udělat učitel z FZS, který zatím nemá Coursemastera:

� – aktivně se zasadit o definování osoby Coursemastera pro FZS…



Hotovo

� Modré stránky plně převedeny pod portál
� Hodnocení kvality výuky
� Vizualizace
� + ECTS příjezdy / výjezdy
� + Přehled školitele

� Nový produktový web IS/STAG
� Helpcentrum IS/STAG a dokumentace v PDF
� Tištěná referenční příručka
� Information Package & Course Catalogue
� Grafická tvorba rozvrhu

http://is-stag.zcu.cz

� Grafická tvorba rozvrhu

� Minulý rok byl ve znamení převodu zbývajících aplikací (modrých stránek) pod portálové 
rozhraní.

� Tento rok jsme řešili více chybějící či nedostatečné uživatelské zázemí – produktový web, 
Helpcentrum, lehce aktualizovatelné a tisknutelné nápovědy. Dále rozšiřující funkce –
podpora ECTS, kooperující nové aplikace v portálovém rozhraní…

� Následující rok bude pravděpodobně zaměřen na další zkvalitnění a rozšíření stávajících 
služeb, pokoušíme se rovněž získat prostředky z grantů na další rozvoj Courseware.



Plánovaná blízká budoucnost

� Nová verze portletu pro hromadnou 
korespondenci

� Rozcestník v portálu
� Personalizovaný, nastavitelný…

� Burza předmětů
� Výměny rozvrhových akcí i po uzavření předzápisu, před začátkem výuky v semestru…

StagSpammer

http://is-stag.zcu.cz

� StagSpammer
� Personalizovaná služba upozorňující prostřednictvím e-mailu na různé události v IS/STAG…

� Podklady pro tvorbu rozvrhu zadávaných učiteli
� Učitel má možnost ovlivnit svůj rozvrh, ještě před jeho sestavením.

� Systém učiteli zprostředkuje odhady počtů studentů na rozvrhových akcích předmětů.

� Učitel prostřednictvím systému sdělí rozvrháři své časové a lokační preference.

� Rozvrhář pak při své práci může uvedené preference zohlednit.



Závěr

� Budete-li mít jakýkoliv problém s IS/STAG, 
Coursewarem či portálem, obraťte se na nás 
prostřednictvím systému RT - tedy adresy: 
operator@service.zcu.cz

http://is-stag.zcu.cz

� Děkuji za pozornost
� Prostor pro dotazy



A to je konec…

http://is-stag.zcu.cz


