
Do verze 23.03 nasazené 31. 3. 2023 byly zapracovány opravy a změny v iKOSu dokončené za poslední 
měsíc před uvedeným datem. Níže uvedené úpravy jsou důležité nebo zajímavé z pohledu uživatele. 
 
 

1. 89401 Sestavy pro management – Nová sestava ‚Počet studentů podle studijních programů 
k datu‘ 
Nová sestava v záložce ‚Studenti‘ zobrazuje počet studentů z vybraných studijních programů 
ke zvolenému datu (v současnosti a minulosti). Do počtu je možné zahrnout všechny studující 
s rozlišením stavu studující/přerušení s rozdělením podle formy studia (prezenční  
a kombinovaná). Sestava je přístupná rolím STRSO, STVSO, STGSO, STREK, STRDS, STUST, 
STUDK.  
 

2. 82015 Zápis předmětů – nové tlačítko ‚Historie‘ a vylepšení frm 89014 Zobrazení historie 
Ve frm 82015 Zápis předmětů přibylo na levé svislé liště tlačítko ‚Historie‘, které otevírá frm 
89014 Zobrazení historie. Frm zobrazuje výpis logů některých údajů ze semestru (například kdo 
a kdy studentovi uzavřel zápis apod.). Zároveň došlo i k vylepšení formuláře – nyní zobrazuje 
více sloupců (větší počet údajů – viz obrázek), změny se zobrazují chronologicky, údaje je možné 
exportovat do excelu (.csv).   

 
 

3. 82511 Absolventi – zprovozněn nový formulář, role STRSO, STVSO, STRDS, STFAB, STRAB 
Zprovozněn nový formulář 82511 Absolventi. Slouží k evidenci absolventů (úspěšných abs. 
akreditovaného studijního programu, v jakékoliv formě studia), obsahuje záložky ‚Přehled‘ a 
‚Detail absolventa‘ (frm 82512). Formulář obsahuje rychlý filtr dle vloženého  
e-mailu a dva atributy ‚zemřel‘, a ‚nechce být kontaktován‘ (vpravo na konci posuvné lišty).  
V záložce 'Přehled' je také možnost přidat vlastní sloupce. Formulář podporuje listování na další 
nebo předchozí záznam na ‚Detailu absolventa‘. Záložka ‚Soupis‘ na levé svislé liště umožňuje 
přidat absolventa ručně (například pro evidenci absolventů před existencí KOSu). Záložka 
‚Slučov…‘ umožňuje sloučit dvě osoby (přičemž alespoň jedna osoba musí byt z matriky, nelze 
sloučit dva absolventy z KOSu). 

 



 

4. Barevné odlišení testovací a produkční verze iKOS 
Testovací iKOS je nyní zeleně podbarven. Důvodem je výraznější odlišení verzí, které uživateli 
dá jasně najevo, zda pracuje v testovací, či produkční verzi. 
 

5. 82010 Přehled studentů – zaškrtávací pole ‚Může se při zápisu porušit podmínka MAXKZAP?‘   
Ve frm 82010 v záložce ‚Hromadný zápis předmětů‘ na levé svislé liště je přidáno nové 
zaškrtávací pole ‚Může se při zápisu porušit podmínka MAXKAP?‘ Je-li pole zaškrtnuté, 
studentovi se předmět zapíše, i když je porušena podmínka na MAXKZAP (bez zaškrtnutí 
referentka (STRSO) nemohla provést hromadný zápis překročením MAXKZAP - maximálního 
možného počtu kreditů pro zápis do semestru). Podnět vzešel z FIT.  

 
 

 

 



6. Návod ke školení studentů – BOZP  
K agendě školení studentů, o které jsme informovali v upgrade 23.02, vzniknul podrobný 
návod, který je přiložen jako samostatný soubor k tomuto mailu.  
 

7. Nápovědy ve wiki kos: ‚Změna studijního programu‘ a ‚Převod na jiný studijní program‘ 
Na wiki KOS byly přidány nové nápovědy k heslům ‚Změna studijního programu‘ (Změna 
studijního programu – Nápověda KOS (cvut.cz) a ‚Převod na jiný studijní program‘ (Převod na 
jiný studijní program – Nápověda KOS (cvut.cz). Nápovědy jsou přístupné po přihlášení do iKOS.  

 
8. Práce s váženým průměrem v KOS 

Prověřili jsme práci s váženým průměrem při výpočtu prospěchových stipendií v KOS. Došli 
jsme k závěru, že vážený průměr za celé studium se počítá správně, je zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa. Reklamované chování (na podnět FJFI) bude opraveno.  

 

 

https://napoveda.kos.cvut.cz/index.php/Zm%C4%9Bna_studijn%C3%ADho_programu
https://napoveda.kos.cvut.cz/index.php/Zm%C4%9Bna_studijn%C3%ADho_programu
https://napoveda.kos.cvut.cz/index.php/P%C5%99evod_na_jin%C3%BD_studijn%C3%AD_program
https://napoveda.kos.cvut.cz/index.php/P%C5%99evod_na_jin%C3%BD_studijn%C3%AD_program

